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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة املصنف

، وأشهد أال إهل إال اهلل وحده ال رشيك له مالك يوم   وبه ثقتي، احلمد هلل رب العاملني

ا ه وووووده ورمووووومله امل وووووني   ح وووووا  رشا ووووو  الووووودي  الووووودي  ، الفوووووا ت بم تهووووو   ، وأشوووووهد أً  مووووودس

الفووا تي   وهلل اهلل ومولي هلعووه وهوهلل  عوو  ته فهووم مو  يع، فَموو  ك وك ب و اإلرادات مو  ربوه

 : ، وبعد   ا ن عاء واملرملني وههلل آل كل و ح ه أ عني

، بالغت  يف إيضاحه رجواء  فهذا خمترص يف الفقه ههلل املذهب ا محد مذهب اإلما  أمحد

، مل أذكوور فعووه إال مووا جووت  ب ووحته أهوول الت ووحع   الغفووراً وبع ووت فعووه ا ح ووا  أح وو  بعوواً

دلعووول البالوووب ل عووول "، ومووومعته بوووو  والعرفووواً وهلعوووه الفتوووم  فوووعرت بووونيإل أهووول ال جوووع  واإل قووواً

 ، وأً يرمح ي وامل لمني إنه أرحي الرامحني واهلَل أمأل أً ي ف  به َم  اشتغل به" ، املبالب
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 مقدمة الشارح
  )قب  يف ال مت( .....ب ي اهلل الرمح  الرحعي، احلمد هلل رب العاملني..

مها  . ، وهذا ال ي اد ي مجد إال يف القلعل م  املخترصات كل م ألة ويق  

مؤلفووه رمحووه اهلل  عوواه انترصووه موو  كتوواب ال ووع   : أً وا موور اللالووذ الووذب كعووت بووه هووذا ال توواب

فإنووه قوود ذكوور كوورت مووعمر مع ووا  ،، وهووم آنوور القضووا  يف مرصوو بوو  ال رووار الفتوومحي املرصووبا قووي الوودي  

 . زياداتيف اجلم  بني املق   والت قع  وم  كتاب م ته  اإلرادات  هد انترصبعد قلعل أنه ق

 . ، ويقدممً امل ته  ههلل غريه م  ال تب وهذا ال تاب هم املعتمد ه د فقها  ا املتأنري 

وووا : أً مؤلفوووه رمحوووه اهلل  عووواه جعلوووه هوووهلل موووا هلعوووه الفتوووم   ومموووا كعوووت بوووه هوووذا ال تووواب أ ضس

 . و قرر يف زمانه

، موا مع و  أً امل وألة مموا  ومأت لي بعد قلعل إً شاء اهلل ه د حل ألفوا  كو   امل و  

ا م وه فح ووب  ، وجعووَل  هلعوه أهوول  الفتووم  بوول إً امل وو   هنووا أبوو  كتابووه ، ذلووك لووعت اجتهووادس

ويف غريهوا فقورروا هووذا وال وا   ذهب اإلموا  أمحود يف مرصووملو ني هوذا أرموله إه العلورتء امل ت وو

  . ما هلعه  قريراتكت ال تاب و

لحق هبوا سوت  قريورات مو  ك وار ، أَ  وال  خة التي كانت بخط امل    رمحه اهلل  عاه

أب يف - العلوووورتء رمحهووووي اهلل  عوووواه هووووهلل أً مووووا م وووو  هلعووووه امل وووو   هووووم الووووذب هلعووووه الفتووووم 

 ، فقد جاء أً الودجع   واحب الومجعت ، وهذه طريقة يعلمها أهل العلي م ذ القد  -اجلملة

، فوأقره وقووال: إً  هنوا ألو  كتابوه الومجعت هرىلوه هوهلل شووعخه زريوراا شوع  احل ابلوة يف بغوداد ،

 ما يف المجعت هم الذب هلعه االهترتد.

و جوووول هووووذه ا موووومر كلهووووا فووووإً أهوووول العلووووي كووووانما يم وووومً طل ووووة العلووووي بحفوووو  دلعوووول 

 البالب كرت يفعل ا نم  ا كار  اآلً، ولذلك قال قا لهي:

 فقهنننننننننننننننننننننننننننننننننن    نننننننننننننننننننننننننننننننننن       نننننننننننننننننننننننننننننننننن اي َمنننننننننننننننننننننننننننننننننن     نننننننننننننننننننننننننننننننننن   

  
  قننننننننننننننننننننننن ل  لننننننننننننننننننننننن       هننننننننننننننننننننننن     فننننننننننننننننننننننن     ننننننننننننننننننننننن       ننننننننننننننننننننننن 
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ووا، ومعلووم  أً  فودلعل البالووب حفأوه أمووهل مو  غووريه موو  املتومًي  ً فعووه  ق وعرتس و  ميعس

 ل احلف  أكلر م  ذكر الفروع املررد .التق عي والت مي  ي ه  

وا مووور اللووواا: أً هوووذا ال تووواب خمترصووو، نعوووي، ال تووواب  ممووو  يف الع وووادات أكلووور م وووه يف 

ي ولووذلك فووإً املعووام ت التووي أوردهووا امل وو   يف هووذا ال توواب أقوول ب لووري  بوواب املعووام ت

 . ، وغريها م  غريه م  املخترصات التي حتاكعه كالعمد  والتاد

التوووي ه  وووي طل وووة العلوووي قوووديرتس وحوووديلسا موووة املقدإل وإال فوووإً ال تووواب يف اجلملوووة مووو  ال توووب 

 . بحفأها وإقرا ها و دري ها

، وكمً ال تاب هلعوه  ولذلك فإً هذا ال تاب م  أكلر املخترصات التي هلعها رشوح

، وجعلوه يف أول الودرجات يف االر قواء، وهوذا  ، و قديمهي له رشح يدل ههلل ه اية العلرتء به

 ال تاب.يدل يف اجلملة ههلل أمهعة هذا 

س كووورت ذكووور امل ووو   أنوووه جعلوووه خمترصووو وإً شووواء اهلل  عووواه مووو مر هوووهلل ال تووواب ، وكوووذلك ا

، وموأكتفي م رعل ال ح والتعلعق ه وا ال وح ب عواً حول  ألفا وه، يف هلل هوذا ال تواب خمترصس

ا،  وذكووور  قععوووود بعووووي املبلقوووات فعووووه، ولوووو  أذكوووور مووو  ا وووو   إال مووووا قووومب ا وووو   فعووووه جوووود 

  غريه.وكانت الفتم  ههلل

وذلووك أ ووا اإلنووم  أً موو  أهووي ا موومر التووي يلووت  طالووَب العلووي معرفتهووا: أً يعوور  مووا 

ا، حتو  إً بعوي أهول العلووي  ممً موا هلعووه الفتوم   قوديرتس ك وريس هلعوه الفتوم ، وأهول العلوي يقود 

وووقووال: إً املوووذهب هووم موووا هلعووه الفتوووم ، كوورت ذكووور ذلووك الل   هلووورتء اهنال عووة رمحهوووي اهلل اا موو  قإل

فقووود ذكوور يف م وووار الفتعووا أً م وووبل  املووذهب مع ووواه: أب مووا هلعوووه الفتووم ، وب ووواء هوووهلل ،   عوواه

ب واء هوهلل  ذلك فإً املذهب يتغري م  زماً إه زماً، وم  وقٍت إه وقوت، ومو  بلود إه بلود،

هووهلل أ وومٍل  -وهووذا القعوود مهووي-تقريوور امل  ووي مووا هلعووه اجتهوواد أهوول  لووك ال لوود يف الفتووم  وال

ووووووا واحووووود  مت فقووووووة، وإنووووورت ي وووووومً االنوووووت   يف الفووووووروع فقوووووط، وإال فووووووإً ا  ووووول ي وووووومً متفقس

ا، وهذا هم مع   الفتم .  وواحدس
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ولووذلك قلووت  ل ووي: إً مووا هلعووه الفتووم  ذكوور اللقوواا موو  اهنال عووة أنووه هووم املووذهب، ومووا 

ممً مووا هلعووه العموول، ولووذلك فووإً ال ووع   قووي الوودي  الفتوومحي رمحووه اهلل  زال أهوول العلووي يقوود 

، قال هم "ومل أنال  املق   والت قع  إال برت جر  هلعه العمل" عاه يف مقدمة امل ته  قال: 

موه احل وا  والعلورتء املفتومً الوذي  يف رشحه للم ته :  "ومرادب برت هلعه العملي أب موا قدإل

 .يفتمً باملذهب فإبي ربرت رجحما الرواية اللانعة ههلل ا وه، وه ذا"

ا وكانووووت الفتووووم  املق وووومد: أن ووووا إً ف شوووواء اهلل لوووو  نووووذكر موووو  ا وووو   إال مووووا قوووومب جوووود 

ووا أو ال أوور فعووه مق وومل ومووردود فإن ووا   وواهر  هووهلل ن فووه، ف  ع ووه يف اجلملووة، وأمووا مووا كوواً مقاربس

 بني املق مل وبني املردود فإن ا م مر ههلل ك   امل    كرت هم.
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وأشوهد أال إهل إال اهلل، وأً . املنياحلمود هلل رب العو .وبوه ثقتويب ي اهلل الرمح  الورحعي. 

ا ه ده ورممله  ................................................................... مدس

 

بعوووود أً بوووودأ امل ووووو   رمحووووه اهلل  عوووواه بحمووووود اهلل وال وووو   هووووهلل ال  وووووي  ووووهلل اهلل هلعوووووه 

 وملي.

أما بدؤه باحلمد هلل جل وه  فإً هوذا مو  ال و ة، فوإً ال  وي  وهلل اهلل هلعوه ومولي كواً 

كول  أموٍر ال »يفتت  نب ه بحمد اهلل جل وه ، وقد ث ت ه ه  وهلل اهلل هلعوه ومولي أنوه قوال: 

 .«ي  دأ فعه بحمد اهلل فهم أب 

أال إهل إال اهلل، "وأشوهد ثي بعد ما محد اهلل جل وه  امل و   ذكور ال وهاد ني، فقوال: 

ا ه ده ورممله"  .وأً  مدس

ت وو  احلمدلووة بال ووهاد ،  وامل ووتحب يف ابتووداء ال تووب ويف ابتووداء احلووديذ وا بووب، أً   

"ولقد  ت عت  ا ن ار ه  ال  ي  هلل اهلل هلعه وملي قال ال ع   قي الدي  رمحه اهلل  عاه: 

ديذ باحلمدلة فإنه يت عها بال هاد ، فمجدت أنه هلعه أفضل ال    وال   ، إذا افتت  احل

وإنرت جيعل ال    ههلل ن ع ا ا كر   هلل اهلل هلعه وآله وملي م  باب الت   ه د ذكره، أو 

 .ه د نتي حديله"

إذً فا فضوول وا تووي كوورت افتووت  امل وو   كتابووه هووذا، أً يفتووت  املووت لي ك مووه وحديلووه 

 جووول وهووو ، وب  وووم   مووود  وووهلل اهلل هلعوووه بحمووود اهلل جووول وهووو ، ثوووي بال وووهاد  بمحدانعوووة اهلل

 وآله وملي.

"أشووهد أً وامل وو   رمحووه اهلل  عوواه حعوو رت  ووهلل هووهلل ال  ووي  ووهلل اهلل هلعووه وموولي قووال: 

ا ه ده ورممله، امل ني   ح ا  رشا   الدي ، الفا ت بم ته  اإلرادات م  ربه"  . مدس

: أتو  امل وو   هبوذه اجلملوة ا ضيوة  ضوومع سا "الفوا ت بم تهو  اإلرادات موو  ربوه"فقملوه: 

أه ووي -ملع وو  أراده هبووذا املخترصوو، فووأراد هبووذه اجلملووة  ضوومني مع وو ي وهووم أً هووذا املخترصوو 

 انترصه امل    رمحه اهلل  عاه م  كتاب م ته  اإلرادات. -دلعل البالب
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: فهذا خمترص يف الفقه ههلل املذهب ا محد مذهب اإلما  أمحد  ......................وبعد 

 

وهوذا الفعول مو  امل و   إنورت هوم مو  ال  غوة، فوإً امل و   قود ه  وي بال  غوة ولوه هوودد  

مووو  امل ووو فات يف ال ووودي  وغوووريه، فوووأراد أً ي وووني للبووو ب أً هوووذا ال تووواب قووود انترصوووه مووو  

 امل   .

ح، فقد ذكر الذنايب وغريه يف رشحه للدلعل أً هذا  وهذا الذب فهمه كلري  م  ال ا

 ال تاب إنرت هم خمترص م  امل ته .

: فهذا خمترص يف الفقه ههلل املذهب ا محد مذهب يقمل امل    رمحه اهلل  عاه:  "وبعد 

 .اإلما  أمحد"

لووعت هووذا هووهلل موو عل التفضووعل  " هووهلل املووذهب ا محوود"قوومل امل وو   رمحووه اهلل  عوواه: 

أً يقوومل: إً أ وو  املووذاهب أحوود املووذاهب ا ربعووة املت مهووة، ال املبلووق، فإنووه ال سوول مل وولي 

أً يقمل: إً أ   املذاهب موذهب اإلموا  أيب ح عفوة، وال مالوك، وال وافعي، وال أمحود، بول 

قود ذكوور ابو  مفلوو  رمحوه اهلل  عوواه يف الفوروع أً َموو  قوال: إً ال ووماب يف أحود هووذا املووذاهب 

وا، وأنوه جيوب  أدي وه هوهلل هوذا الفعول ا ربعة دوً ما هداها م  املذاهب أنه  خمبو  بوذلك جتمس

ا. ا قمي    أدي سا شديدس

نعوووووي، ال شوووووك وال ريوووووَب أً االجتهووووواد الفقهوووووي ال يم ووووو  أً  ووووور  ال وووووماب فعوووووه هووووو  

وووا   موووة ك وووار ااملوووذاهب ا ربعوووة املت مهوووة، ال أقووومل ذلوووك مووو  ب عوووات ف ووورب، وإنووورت أقملوووه    اهس

 ءس كلع ا، ونأروا يف ن   ال ل  العايل وا    ال ازل.العلرتء قد امتقرأوا الفروع امتقرا 

ههلل أً احلق ال  ر  يف الغالب ه  املوذاهب ا ربعوة إموا  أهول احلوديذ أيب  صومم  ن

همووووورو بووووو  ال ووووو ح رمحوووووه اهلل  عووووواه، فقووووود ذكووووور يف الفتووووواو  ال وووووض ، أً احلوووووق يف امل وووووا ل 

الفقهعة ال  ر  ه  واحد مو  موذاهب ا  موة ا ربعوة، اإلموا  أيب ح عفوة، واإلموا   الفروهعة

مالووووك، وال ووووافعي وأمحوووود وأت وووواههي، وال يم وووو  أً ي وووومً قوووومل  معتووووض إال وهووووم مضووووم   يف 

 واحٍد م  هذه املذاهب ا ربعة.
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 ما جت  بالغت  يف إيضاحه رجاء الغفراً وبع ت فعه ا ح ا  أح   بعاً، ومل أذكر فعه إال

 ......................................................ب حته أهل الت حع  والعرفاً

 

وممووو  وافوووَق أبوووا همووورو رمحوووه اهلل  عووواه هوووهلل هوووذا ال ووو  : احلووواف  اإلموووا  أبوووم الفووور  ابووو  

رجب، وكذلك أومأ إلعه ال ع   قي الودي  يف م هوا  ال و ة، وغوريهي مو  أهول العلوي قورروا 

ا بع سا، ولعت هذا  ل بعانه.هذا ا   مر  قريرس

فاملق وومد موو  هووذا كلووه أً قوومل امل وو  : املووذهب ا محوود، أب يف نأووره هووم ولووعت هووهلل 

موووو عل التفضووووعل املبلووووق، فوووو  سوووول مل وووولٍي أً يقوووومل: إً ال ووووماب يف أحوووود املووووذاهب دوً مووووا 

 ه وملي.يف كتاب اهلل جل وه  وم ة ال  ي  هلل اهلل هلعما هداها، بل ال ماب هم 

وإنوووورت هووووذه املووووذاهب ا ربعووووة اجتهوووواد  موووو  أهوووول العلووووي رمحهووووي اهلل  عوووواه، يف االمووووت  ا  

 والفهي، م  ن مص المحعني م  ن مص ال تاب وال  ة.

"بالغووت  يف إيضوواحه رجوواء الغفووراً وبع ووت فعووه نعووي، يقوومل امل وو   رمحووه اهلل  عوواه: 

 .أهل الت حع  والعرفاً" ا ح ا  أح   بعاً، ومل أذكر فعه إال ما جت  ب حته

معلووم   أنووه مووا موو  مووذهب موو  املووذاهب املت مهووة ا ربعووة إال وي مجوود يف دانوول املووذهب 

الماحوود نوو   متعوودد، وهووذا ا وو   هووم الووذب ا ووبل  هلعووه أهوول العلووي رمحهووي اهلل  عوواه 

 بت معته با    ال ازل.

جووود ا وو   ال ووازل و عووودد، انتقوو  أهوول العلوووي م ووه مووا وافوووق ا  وومل وناموووب  ثووي هنووا و 

الفتوووم  وال جووووع ، وهووووذه امل ووووا ل هووووي التوووي قوووودممها ورجحمهوووواي ولووووذلك قووووال امل وووو  : 

 ي أب يف التق عي والت مي  وإيضاح الع ار ."بع ت  فعه ا ح ا  أح   بعاً"

ومراد امل    بأهل  ، "ومل أذكر فعه إال ما جت  ب حته أهل الت حع  والعرفاً"قال: 

حاب المجووومه، فوووإً العلووورتء رمحهوووي اهلل  عووواه قووود ذكوووروا أً الفقهووواء الت وووحع ي أب مووو  أ ووو

لع ما ههلل درجة واحود ، بول هوي ط قوات مت مهومً، فوإً الفقوه لوعت درجوة واحود  بول بعوي 

  .الفقه أههلل م  بعي
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........................................................................................ 

 

ووووا والفقهوووواء  درجووووايي فعووووه خمتلفووووة، وهووووذا ال شووووك فعووووه، فووووإً املوووورء ربوووورت طلووووب العلووووي أ امس

وا، ول و  فقهوه لوعت كفقوه ا  موة ال  وار املت ومهني  ل بعي الفقه وي  م  فقعهس معدود  فح إل

أو غريهي م  ا  مة امل همري ، وإنورت فقهوه يف درجوٍة دوً ذلوك، حتو  قوال اإلموا  ال وافعي 

التفووواح ال وووامي موووهل الت ووواولي أب كووول امووورم يم  وووه أً يت ووواول م وووه رمحوووه اهلل  عووواه: الفقوووه ك

ا، وأموووا الت حووور فعوووه وأً ي ت وووب املووورء فعوووه مل وووة و ووو عة، فهوووذا ستوووا  إه بوووذٍل وجهوووٍد  جوووتءس

 وحفٍ  واط ع، وق ل ذلك  مفعق اهلل جل وه .

 لِلَفتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
ِ
ً  ِمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَ  اهلل وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   َهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  إَِذا مل َي  

  

ل  َمووووووووووووووووووووووووووووووووووا جَي ِوووووووووووووووووووووووووووووووووي َهَلعووووووووووووووووووووووووووووووووووِه  .َفوووووووووووووووووووووووووووووووووَأوإل ه   اجتَِهوووووووووووووووووووووووووووووووووواد 

   

فالفقهاء رمحهي اهلل  عاه بع  ما أً الفقه والفقهاء درجات وط قات، ومم  ذكور ط قوات 

الفقهواء ابوو  محووداً يف  وفة املفتووي وامل ووتفتي، وهووم  واحب الرهووايتني ال ووغر  وال ووض ، 

فقد ذكر أً الفقهاء ي ق وممً إه ط قوات، ومو  هوذه الب قوات أ وحاب المجومه الوذي  سوق 

جما أقماالس وي   مها لقماهد املذهب.هلي   أً  ر 

وم  ط قات الفقهاء أ حاب الت حع ، وهؤالء هوي الوذي  ق ودهي امل و   بقملوه: 

الذي  ي تبععمً أً يعرفما الفوروع املوذكمر  قو لهي، ثوي ي وححما  ي أب"وأهل الت حع "

 م  هذه الفروع أش هها با  مل.

هوووود الت ووووحع  معروفووووة، فأهأمهووووا  فقووووة ال توووواب وال وووو ة، وموووو  ذلووووك وقما وأجلهووووا مما

هووووود  فقوووووة ا دلوووووة الماىلوووووحةي كقووووومل ال وووووحابة، واإل ووووواع وغوووووري ذلوووووك، ومووووو  ذلوووووك القما مما

 امل ت  بة االمتقرا عة وغري ذلك م  امل ا ل املذكمر  يف كتب ا  مل.
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 ...........................................وهلعه الفتم  فعرت بنيإل أهل ال جع  واإل قاً

 

 ."وهلعه الفتم  فعرت بنيإل أهل ال جع  واإل قاً"نعي، قال امل   : 

هووذه اجلملووة بع ووت  مع اهووا يف أول احلووديذ، وأً مووا هلعووه الفتووم  ومووا  قوورر هلعووه العموول 

مو  ا موومر املهموة لبالووب العلوي أً يبلوو  هلعهوا، وأً ي  ووي هلعهوا الفتووم  والتقريور، فووإً َموو  

ًٍ ال سل له أً يفتي فعه.ال يعلي الفتم  يف   م ا

وا ولذلك قال اب  هابدي  احل في يف رشح رمي املفتوي:  وا مبلعس "إً الرجل لع مً هاهنس

ً ذلك الرجل حافأسا ل تب  اهر الرواية ال تة ه د احل فعة، ثي  وام  االط ع، بل لربرت كا

ً يفتي يف  لك ال ، قال: بعد ذلك يدنل بلده" لد حت  يعلي هرفهي، "ف قمل: إنه ال جيمز له أ

ا م  امل ا ل ي     بعضه ههلل بعي، ويتخر  احل ي يف  وما هلعه الفتم  ه دهيي  ً كلريس

ا  بس د فلربرت أغرب إغرا آحادها ههلل ا نر ، ولم أً املرء نأر ل ل م ألة ههلل م عل االنفرا

 .بع سا فلي س   الفتم ، ناهعك أً س   الترص ، ولربرت رض أكلر مما نف "

فاملق مد م  هذا كله أً معرفة موا هلعوه الفتوم  والعمول، مو  ا مومر املهموة التوي يلوت  

 طالب العلي الع اية هبا، نعي.
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 كتاب الطهارة
 .......................................................وهي رف  احلدث وزوال ا  ذ

 

 ."كتاب  البهار "نعي، يقمل امل    رمحه اهلل  عاه: 

وابتدأ امل    بالبهار ي  با رش   ال   ، وال   مقد  ههلل امل و ، وال ي مً 

ا م ه بل هم متقد  هلعهي إذ ال   ما يلت  م  هدمه العود  وال يلوت  مو  وجومده وجومد   جتءس

 وال هد   لذا ه.

وووودمت ال ووو  ي  بوووا أول م وووواا  ووودمت البهوووار  هووووهلل ال ووو  ي  بوووا رشطهوووا، وق  وإنووورت ق 

وَ    َهوهلَل َس وٍت، َشوَهاَدِ  »ي  العملعة، وقد قال ال  ي  هلل اهلل هلعه وآله وملي: الد م  ِ ب  ِوَي اإل 

 ، ًَ َكا ِ، َوَ م  ِ َرَمَضا  التإل
ِ
َ  ِ، َوإِيتَاء ا رممل اهلل، َوإَِقا ِ ال إل دس مإل َ إًل    ، َوَأ ً  اَل إهَِلَ إاِلإل اهلل  َوَحج  َأ

 .«بعت اهلل احلرا 

وووود  رشطووووه  نوووه ال ي وووو  بدونووووه، وقوووومل فووودل ذلووووك هوووو هلل أمهعوووة هووووذا الوووورك  العأوووعي، وق 

، املق ووومد بالبهوووار : إموووا طهوووار  احلووودث، وإموووا طهوووار  "البهوووار "امل وو   رمحوووه اهلل  عووواه: 

وو ووا  تعلوق بووالتبهري، و تعلوق بووذكر موا ط ه  ووا، وكول هووذا ي  وم  طهووار س، والبهوار  أ ضس ر ال ودً معس

ا م  أح ا  ال رامات.به، ولذلك يمرد امل    رمحه   اهلل  عاه يف كتاب البهار  بعضس

 .رف   احلدث وزوال ا  ذ" -أب البهار -"وهي يقمل امل    رمحه اهلل  عاه: 

، املراد باحلدث: ا حداث نمهاً، وي لحق "هي رف  احلدث"قمل امل    رمحه اهلل: 

واحلوووودث ا كوووووض موووووعأ  هبوووورت غريمهوووووا، فأمووووا ال مهووووواً: فاحلوووودث ا كوووووض، واحلوووودث ا  وووووغر، 

امل وووو   بووووذكر ممج ا ووووه و   ووووم  بممج ووووات الغ وووول، واحلوووودث ا  ووووغر مووووعذكر امل وووو   

 ممج ا ه و   م  ب ماقي المىلمء، وم مردها إً شاء اهلل هت وجل يف درس العم .

ا حقعقع وا أو  وهذاً احلدثاً، ال يم   إزالوتهرت إال باهنواء، فوإً هروت املورء هو  اهنواء هروتس

  .تقل بعد ذلك إه بدله وهم التعميح مع ا ان
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 ......................................................................وأق ا  اهناء ث ثة

 

وقوود ألحووق العلوورتء رمحهووي اهلل  عوواه باحلوودث مووا يف مع وواه، والووذب يف مع وو  احلوودث هووم 

الوذب يو قي المىلومء مو  اللعول  غ ل يدب القا ي م  ال م ، فإً القوا ي مو  ال وم ي أب ال وم 

، فعرب هلعه أً يغ ل ها ني العدي ، وجيب دث ع ا، فإً يف يديه ما يف ح ي احلكرت معمر م

هلعه أً ي مب ه ود غ ولهرت، وي  وتحب لوه أو جيوب هلعوه أً ي ومي كورت موعأ  ذكور ا و   يف 

  له إً شاء اهلل.

مووووري : احلووودث ا كووووض ي ووومل أ "رفوووو  احلووودث"فاملق ووومد مووو  هووووذا أً قووومل امل ووو  : 

ا ما يف مع   احلدثي كغ ل العدي  ونحمه.  واحلدث ا  غر، ويدنل أ ضس

 ."وإزالة ا  ذ"قال ال ع : 

وووووا نمهووووواً:  واملوووووراد بإزالوووووة ا  وووووذي أب إزالوووووة ال راموووووة، وال راموووووات كووووورت  علمووووومً  ععس

وووتال ال تووة، و ال   بهووور العوووني نرامووة هع عوووة، ونراموووة ح معووة، فأموووا ال راموووة العع عووة فإبوووا ال   

ا ل عووواً أً هوووذه ال راموووة العع عوووة إذا  دس وووذكر ه وووا إيووورا ال ر وووة هع سوووا، ال يم ووو   بهريهوووا، وإنووورت   

وقعووت هوووهلل ثوومب أو هوووهلل بوودً أو هوووهلل بقعووة فوووإً هووذا اللووومب وال وودً وال قعوووة،   وومً نر وووةس 

 نرامة ح معة.

ونحم ذلك، وأما إذً ال رامة العع عة هي ذات ال رتي كالد  وال مل والعذر  واملعتة 

الوو رت ح ووورتس فهووم موووا وقعووت هلعوووه ال راموووة العع عووة، وهوووذا هووم الفووور  بووني ال راموووة العع عوووة 

 وال رامة احل معة.

مووتحالة يف  وومٍر مووعأ  ذكرهووا الفأمووا ال رامووة العع عووة فوو   بهوور ال تووة، فوو   بهوور إال با

  ثة مماىل .بعد قلعل، وأما ال رامة العع عة فتبهر ب مٍر معمردها امل    يف ث

 ."وأق ا  اهناء ث ثة"قال امل    رمحه اهلل  عاه: 
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بدأ امل    بذكر أق ا  اهناء، هناذا؟  ً ا  ل يف البهار  كلها أً   ومً باهنواء، وال 

ا حقعقع وا أو كواً  ء كواً العروت هروتس جيمز االنتقال ه  اهناء إه غريه إال ه د العروت ه وه، موما

ا ح مع ا.  العرت هرتس

 ..........................................................................ها طهمرأحد

 

واملعاه التي   مجد ههلل  هر ا رض ال ختلم م  ث ثة أق وا  كورت ذكور امل و   رمحوه اهلل 

  عاه.

ء، فووإً الفقهوواء رمحهووي اهلل  عوواه،  ودلعوول  ق ووعي املعوواه إه ث ثووة أق ووا  إنوورت هووم االمووتقرا

وأه وووي بالفقهووواء هاموووة أهووول الفقوووه مووو   هووومر أهووول العلوووي رمحهوووي اهلل  عووواه، اموووتقرأوا املعووواه 

ع: نووومع نروووت، ونووومع طهووومر يرفووو   باهت وووار أح امهوووا، فمجووودوا أبوووا ال ختووور  هووو  ث ثوووة أنوووما

 احلدث ويتيل ا  ذ، ونمع طاهر وهذا الباهر ال يتيل ا  ذ وال يرف  احلدث.

ء فوووووإً املتقووووورر وهوووووذا هوووووم دلوووووعلهي فعوووووه االموووووتق راء، وه ووووودما نقووووومل: إً الووووودلعل االموووووتقرا

واملتحقوووق ه ووود أهووول العلوووي كووورت ذكووور ابووو  مفلووو  يف أ ووومل الفقوووه أً االموووتقراء دلعووول يف ذا وووه، 

ء ال اقصي  ً االمتقراء ال امل يف احلقعقوة كورت ذكور  وه دما نقمل: االمتقراءي أب االمتقرا

ا،  ء ال واقص أهل امل بق وغريهي ال يفعد هلرتس جديدس قو ، وأموا االموتقرا ا للما وإنرت يل ت و وفس

 ا مل ي  تقرأ م  اجلت عات.هنهم الذب يل ت احل ي ف

 ."أحدها طهمر"يقمل امل    رمحه اهلل  عاه: 

: أب أحوود هووذه ا نووماع الل ثووة، ومع وو  طهوومر: أب أنووه طوواهر يف "أحوودها طهوومر"قملووه: 

ًرن َ ل }نف ه، مبهر لغريه، كرت قال اهلل جول وهو :  َُ نَاا ِ َمناَ   ََ لسَّم نَْزْْلَا ِمن
َ
 {(48)َوأ

، ف ني  اهلل جل وه  أً الذب ي تل م  ال ورتء هوم مواء  طهومر، فوالبهمر ي ومً يف [48]الفرقواً: 

 نف ه طاهر، وي مً ي قل هذه البهار  إه غريه.

فلفأووووة طهوووومر هووووهلل هووووذا الوووومزً متعوووودب، فعتعوووود  إه غووووريه، فعبهوووور ال رامووووات ويتيوووول 

 داث ويرفعها.ا ح
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 ..................................................................وهم ال اقي ههلل نلقته

 

ي وهم ال اقي ههلل نلقته"قال:   ."طهمر 

، كذا ذكر امل    وذكر غريه، وهذا "وهم ال اقي ههلل نلقته"قمل امل    رمحه اهلل: 

فاحلقعقة أً البهمر لعت ال واقي هوهلل نلقتوه فقوط قمله: وهم، فعه امت  ال ه د أهل العلي، 

بل إً ه اك أشعاء أنور ، هوي هلوا ح وي البهومر وإً  غوريت نلقتهواي كالوذب يتغوري بم وٍذ، 

 أو ببحلٍب مما  ملد فعه.

فالذب  غري برت  ملد فعه م  طحلٍب أو بم ٍذي ب  ب ال دأ وغريه، فإنه طهمر ولوعت 

ي يف التمىلوع  مل يقول  العلي أو بعي أهل العلي كال وميل باقعسا ههلل نلقته، ولذلك فإً أه

يف  عري  البهمر: وهوم ال واقي هوهلل نلقتوه، وإنورت قوال: وم وه ال واقي هوهلل نلقتوه، فرعول هوذا 

ا لتعريوو  البهوومر، وإنوورت جعلووه  وومر س موو   وومر البهوومر، هووذه طريقووة بعووي أهوول  لووعت حوود 

 العلي.

فووإً البهوومر هووم ال وواقي هووهلل نلقتووه، وقووال بعضووهي: بوول إً هووذا حوودل و عريوو  للبهوومر، 

، فلوي يتغوري  ء  ول   قمهلي ال اقي هوهلل نلقتوه ي ومل أموري : أب ال واقي هوهلل نلقتوه حقعقوةس

مو  لمنووه وال مو  طعمووه وال مو  رسووه كورت جوواء مو  حووديذ أيب هريور  ه وود ابو  ماجووه، ومووعأ  

.  إً شاء اهلل، أو أنه بقي ههلل نلقته ح رتس

بم وووٍذ أو بوورت  ملووود م وووه أو ب ووو ب ،وواور  ونحوووم ذلوووك، هوووم يف فعقملوومً: إً الوووذب  غوووري 

 احلقعقة باٍ  ههلل نلقته، وهذا التغري وجمده كعدمه.

واحلقعقوووووة: أً ال تعروووووة بوووووني ا موووووري  واحووووود، وإنووووورت هوووووم نوووووتاع يف قضوووووعة هووووورض امل وووووألة 

 ."يرف  احلدث ويتيل ا  ذ"و  ميرها، يقمل ال ع  رمحه اهلل  عاه: 
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 ............................................ماء سر  امتعرتله يل ا  ذيرف  احلدث ويت

 

: بمع ووو  أنوووه إذا اغت ووول بوووه َمووو  هلعوووه ج ابوووة فقووود ار فووو  احلووودث "يرفووو  احلووودث"قملوووه: 

أ وغر فقود ار فو  حدثوه ا  وغر، وإذا غ ول يديوه َمو  كض، وإذا  مىلوأ بوه َمو  هلعوه حودث ا 

فإً حدث يديه ير ف ، وهذا مع  : أو ما يف ح مهرت وهوم  قا  م  نمِ  لعٍل ناقٍي للمىلمء،

 غ ل العدي .

روووت ه ووووه  ، فإذً ال يرفووو  احلووودث إال هووووم يف ا  ووول، إال إذا ه   تقوووول إه ع  حقعقوووة أو ح ووورتس

ا.  بدله وهم التعمي، أو ي  تقل إه ال  ء ه د العرت ه هرت معس

 .أربعة أنماع" -أب اهناء البهمر-"وهم قال ال ع : 

: هووووذا الت ميووو  باهت ووووار ح وووي التمىلوووؤ بووووه ورفووو  احلوووودث، "وهوووم أربعووووة أنوووماع"ه: وقملووو

 ودلعله: ما ورد م  أحاديذ م د يف  له إً شاء اهلل وهم االمتقراء.

 ."ماء سر  امتعرتله"قال ال ع : 

ه اك مواء طهومر يف أ ول نلقتوه مل يتغوري، فلوي يتغوري ال طعموه وال لمنوه وال رسوه، ول  وه 

امووووووووتعرتله، وال جيوووووووومز، فَموووووووو  امووووووووتعمله يف وىلوووووووومء أو يف غووووووووري ذلووووووووك موووووووو   موووووووو  ذلووووووووك سوووووووور 

 االمتعرتالت، فإنه آثي.

ا. ا، فإً فعه  عديس  وإً امتعمله يف المىلمء فإنه ال يرف  احلدث. هناذا؟  نه لعت م احس

 أو كول ممىلوٍ  ة مهموة جيوب أً نوذكرها، وه ا م أل
ٍ
ثوي نوذكر كو   امل و  ي أً كول مواء

وي هوو  ال و   فعوو ء ب  ا مو  أهوول العلوي وهووم قاهود  املووذهب، فوإً الع وواد  فعوه، مووما ه، فوإً كلووريس

ا ونحووووم ذلووووك، فووووإً  ، فت قرصوووو  جلووووه ال وووولمات، أو كوووواً وىلوووومءس ا كانووووت  وووو  س أو كوووواً مووووفرس
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الع ووواد  ال   ووو ي  ً ال  وووي  وووهلل اهلل هلعوووه وموووولي كووورت ث وووت يف  وووحع  م ووولي مووو  حووووديذ 

 .«لعت هلعه أمرنا فهم رد َم  همل هم س »ها  ة ريض اهلل ه ها، قال: 

 

 

........................................................................................ 

 

ي ه ه ف  ي  ب هلعه أب ح ٍي م  ا ح ا  ال هعة املتعلقة  إذً َم  فعل فع س قد ب 

طهمر  ر  كاهناء  بالع ادات، وم  آثار ذلك ما ذكره امل    ه ا، فَم   مىلأ برتء

املرسو ، واهناء املغ مبي أب الذب أ نذ بقم  وقهر، فإً المىلمء به  ر ، فعأثي َم  

  مىلأ به، هذا واحد.

وا مر اللاا: أً هلعه بدله، فعرب هلعه أً يضم ه، وأً يعبي َم  غ  ب م ه اهنواء أو 

 ُس   م ه، أً يعبعه بدله أو قعمته، هذا ا مر اللاا.

للالوووذ: أن وووا نقووومل: إً حدثوووه ال ير فووو ي  ً اهلل طعوووب ال يق ووول إال طع سوووا، فووواهلل وا مووور ا

  وووور ي ولووووذلك موووو  آثووووار هووووذا 
ٍ
جوووول وهوووو  ال يق وووول الع وووواد  إذا كانووووت يف ممىلووووٍ  أو موووو   ء

ا    الوذب ذكوره أهول العلوي م وألة جيوب أً ن ت وه هلوا وإً كانوت متعلقوة بال و   وموتأ ، 

ا قوووما »م ووواطهرت واحووودي أً ال  وووي  وووهلل اهلل هلعوووه وآلوووه ومووولي قوووال:  ول ووو  أن وووه هلوووا اآلًي  ً

 .«نيي الذب ي مل يف طريق ال اس و لهيا قما ال ه ِ »، ويف لفٍ : «نيال ه َ

أنوووذ م وووه أهووول العلوووي هوووهلل أنوووه ال جيووومز ال ووو   يف طريوووق، ال جيووومز أً   ووو  يف البريوووق، 

ا أو مت  س بامل ردي  نك    ده ههلل امل لمني و ؤذ ي، قالما: وم  مماء كاً البريق هام 

البريق أً ي   املرء يف باب امل رد، فَم   هلل يف باب امل رد، ف ود ال واس ومو عهي مو  

قود ف، «ا قوما ال ه وني»الدنمل إه امل رد فإنوه آثوي  هبوذا الفعولي  نوه دنول يف هوذا المهعود: 

لبريق العا  أو ببريق امل رد هي م  دنمل امل رد ب دك اآذيَت ال اس يف طريقهي وم عتَ 

 كَم  ي   يف ال اب.
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وب وواء هووهلل ذلووك فقوود ذكوور كلووري موو  أهوول العلووي وهووم مووذهب اإلمووا  ال ووافعي وأمحوود أً 

:  نووه  ووهلل يف ممىلووٍ   وور ، ومللووه كملوول الووذب  ال وو   يف البريووق باطلووة، وال   وو ، قووالما

  فعلهووووواي أب َمووووو  أذ   وووووهلل يف أرٍض مغ ووووومبٍة، بووووول قووووود جووووواء ال هوووووي ه هوووووا واللعووووو  هوووووهلل َمووووو

 امل لمني يف طريقهي.

 .........................................................وال يرف  احلدث ويتيل ا  ذ

 

ولوذلك فووإا أقوومل إلنووماا امل وولمني ونا ووة أن ووا يف هووذا ال عووت املحوور  العأووعي الووذب 

هوووم أطهووور وأرش  وأزكووو  بقعوووة هوووهلل وجوووه املعمووومر  هوووهلل مووو عل اإلطووو  ، واهلل  جووول وهووو  

ا وووبفاها، إيوووواك إيووواك والألووووي يف هوووذا امل وووورد احلوووورا ، فوووإً الألووووي يف امل ووورد احلوووورا  إثمووووه 

َْ يًرِ }مضواه  وشوديد،  وِرد فقوط  {دْ َوَم َْ } وَمو  ي  اٍد بًِظلٍْم نًِذقًْه ِمن َْ يًرِْد فِيهِ بِإِْْلَ َوَم
ِِلٍم 

َ
 ،[25]احلج:  {(25)َعَذلٍب أ

وموووو  الألووووي مووووا يتعلووووق بم ووووألت ا ه ووووا أً   وووود هووووهلل امل وووولمني طووووريقهي، وأً  ووووؤذ ي يف 

أقوورب م وو هي، فالووذب ي وود البريووق لعوودرك  وو   أو  اهووة أو يؤذيووه، فوو  شووك أنووه ل ثووي 

 م ه إه اإلح اً وا جر.

  ووووي  وووووهلل اهلل هلعووووه وآلووووه ومووووولي ولووووذلك فووووإً ابووووو  ه وووواس ريض اهلل هوووو هرت ابووووو  هووووي ال

وا إذا و  ر اً القرآً، هنا رأ  االزدحا  ه د املقا ، وكع  أً ال اس قد يوؤذب بعضوهي بعضس

ي  ً املقوا   نلو م   هلل يف أب رباع م ة فقد  وهلل  لما نل  املقا  بعد البما ، قال:

املق ومد إنورت هووم حتقعوق موو ة الوركعتني، فووإذا  وأذ  هبوذا املمىلوو  أحود موو  امل ولمني فا فضوول 

 لك وا تي وا كمل أال  ؤذب امل لمني.

يووا ن وواء امل ووولرتت، ال  ووؤذوا امل وولمني، فاملق ووومد أً إيووذاء امل وولمني مووو  أهأووي ال ووو، 

 نعي.

 ."سر  امتعرتله"يقمل ال ع  رمحه اهلل  عاه: 

 ال مع ا ول م  البهمر هم الذب سر  امتعرتله. إذً
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 ."وال يرف  احلدث ويتيل ا  ذ"قال: 

أب وال يتيووول ا  وووذ، هوووذا هووووهلل إحووود  الوووروايتني، والروايوووة اللانعووووة: أنوووه يتيووول ا  ووووذ، 

وال وووو ب يف كمنووووه يتيوووول ا  ووووذ، قووووالما:  ً ا  ووووذ موووو  أفعووووال الوووو وك، وأفعووووال الوووو وك ال 

 ال عة. ا      هل

ا  ......................................................................وهم ما لعت م احس

 

إذً فالتحقعق أً اهناء البهمر املحور  االموتعرتل كاملغ ومب وغوريه، ال يرفو  احلودث، 

، فرواء شوخص  جدت نرامة ههلل ثمٍب أو يف مراد  مل س ل  ه يتيل ا  ذ، بمع   أنه لم و 

وتال باهنواء، ف قومل: قود برتء مغ مب  ف   ها هلعه، فتال هني ال رامة ومل ي َق م  أثرهوا موا ي 

ار ف  ا  ذ أو فقد زال ا  ذ، ل   ي ق  ح رتً، ومهوا: اإلثوي ووجومب ال ودل أو القعموة، 

 فعرت يتعلق هبذا اهناء.

 إذً فقمل امل   : ال يرف  احلدث، واىل .

 إذً ال يرف  احلدث ل  ه يتيل ا  ذ.

ا"ال ع  رمحه اهلل  عاه: قال   ."وهم ما لعت م احس

ووا"قملووه:  : هووذه اجلملووة هووض  هبووا ال ووع  مرهووي رمحووه اهلل  عوواه و وودل هووهلل "مووا لووعت م احس

، امي  لعت قود ي ومً اهنواءي إذً: موا كواً اهنواء فعوه لوعت "ما لعت"أح اٍ  متعدد ، فإً قمله: 

ا،  ا-م احس  .-هم اهناء ذا ه لعت م احس

ا. وقد ي مً امي  لعت، هم: ثم  اهناء، فتقمل: ما كاً ثم  اهناء فعه لعت م احس

 إذً فع مل  مر نيي ي مل أً ي مً اهناء وي مل أً ي مً ثم  اهناء.

إذً فَمووو  اشووو   اهنووواء بووولمٍ  مغ ووومٍب فعوووهلل قووومل الفقهووواء فوووإً وىلووومءه غوووري  وووحع ، 

ء كوووواً هووووني اهنوووواء وآثووووي ويلتمووووه ال وووودل، وهووووي ا ح ووووا  الل ثووووة، واحل ووووي فووووعهرت مووووماء، مووووما 

ا. هذه امل ألة ا وه. ا، أو ثم ه مغ مبس  مغ مبس
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ووووا"امل وووألة اللانعووووة: قوووومل امل وووو   رمحوووه اهلل  عوووواه:  ي وووومل قملووووه امل وووواح، إنوووورا   "م احس

  مر ني: 

ووا ب وو ب االمووتحقا . إذً امل وواح يقابلهووا يف املع وو  ا ول  ال وومر  ا وه: مووا كوواً  رمس

ا أو موواءس املحوور  ب وو ب االمووتحقا ي  بمع وو  أنووه م ووتحق مل وولي، ملوول: َموو  أنووذ موواء مغ وومبس

 مرسوقسا، أو ماءس بغري رىلا  اح ه.

....................................................................................... 

 

ونحوو  نعلووي أً املغ وومَب ال ي وومً فقووط هووهلل  وومر  القهوور فقووط، بوول إً لووه ه وو  وومٍر 

أهووول العلوووي، ومووو   ووومره: َمووو  الوووتقط لقبوووةس بغوووري ق ووود التعريووو ، وَمووو  جحووود هاريوووةس ذكرهووا 

 ووديعةس ونحم ذلك، فإً يده ههلل هذه العني   مً يد غ ٍب، واحل ي يف اجلمع  واحد.

وقووود ذكووور م  ووومر يف رشح امل تهووو  ويف حاشوووعته هوووهلل امل تهووو  أً الغ وووب ه ووو  ووومر، 

 ف اج  يف مأابا.

ا"قمل امل   : فاملق مد م  هذا إذً  ي  "ما لعت م احس ستمل أً قمله: م احي أب  ر  

واي  ا أً ي مً ق د امل    برت لوعت م احس تمل وهم  حع  أ ضس كاملغ مب واملرسو ، وس 

ووو  ل لل وووب، إذا  : إً اهنووواء إذا م  وووا باموووتخدامه يف ذلوووك، وملوووال هوووذا: قوووالما أب موووا لوووعت مأذونس

، نتع ماءس مو  برور
ٍ
وأنرجوه، أو أتو  بوه مو  ق ع وة واشو اها، ثوي قوال: إً  جاء شخص فأت  برتء

واي  ً الوذب  هذا اهناء لل ب، فعقومل أهول العلوي: إنوه ال جيومز المىلومء م وهي  نوه لوعت م احس

أوقفه وكلك اهناء باحلعاز  ابتداءس ثوي أوقفوه بعود ذلوك فوإنرت أوقفوه  جول ال وب، فَمو   مىلوأ 

 . وهذا قمل كلري مو  أهول العلوي هوهلل هوذا م  ماء ممقم  لل ب، فإً وىلمءه غري  حع

ً  لك  اليشءي  نه يف مع   اهناء املغ مبي  نه لعت مأذونسا لك يف المىلمء م ه، وإنرت مأذو

 يف ال ب فقط، وا  ل يف المق  أً يق  املرء ه د رش  الماق  ولفأه.

عووول يف امل ووواجد وغريهوووا، فوووالماق  مل مقووو  اهنووواء  ل ووو  انت وووه بال  ووو ة للوووضادات التوووي غ  ي 

وإنرت أوق  ماذا؟ أوق  اجلهاز املضد، ألعت كوذلك؟ فلوي يمقو  اهنواء، اهنواء جواء مو  ال رور، 
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نر  وحده، م  وق  مابق هوا ، أو جواء مو  ال لديوة، أو جواء مول س مو  حتلعوة املعواه وه وذا، 

، فاملمق  إنرت أوق  آلة  ضيود، ومل يمقو  هع وه، وب واءس هوهلل ذلوك فوإً  الضومء م وه فراء ابتداءس

لووعت دانوو س يف ال وومر  التووي ذكرناهووا ق وول قلعوولي أنووه موو  المىلوومء موو  اهنوواء غووري امل وواح الووذب 

 م   ل  جل ال ب، نعي.

 

 .......................................وماء يرف  حدث ا نل  ال الرجل ال الغ وا  ل 

 

يرف  حدث ا نل  ال الرجل  -اللاابدأ بال مع -"وماء  يقمل امل    رمحه اهلل  عاه: 

 .ال الغ وا  ل "

ه اك نومع  مو  املعواه جواء احلوديذ فعوه، وقومل ال وحابة رىلوماً اهلل هلوعهي بأنوه ال يرفو  

حدث الرجل، وإنرت يرف  حدث ا نل  فقط، وهم اهناء الذب ذكره امل   ، نلت به امرأ  

 م لفة لبهار  كاملة ه  حدث.

ي يف هووذه ال ووو  والقعومد: مووا ث ووت هو  ال  ووي  ووهلل اهلل هلعووه ودلعول ذلووك ق وول أً نوت ل

وموولي يف موو   أيب داود موو  حووديذ احل ووي ا قوورع أً ال  ووي  ووهلل اهلل هلعووه وآلووه وموولي بوو  

 ه  المىلمء م  فضل ط همر املرأ .

  ً بالفت  هم الفعل، وبالضي هم اهناء املتبهر به، وقعل: الع ت.

مز المىلومء بفضول طهومر املورأ ، وقود قوال اإلموا  أمحود: فهذا احلديذ يدل ههلل أنه ال جيو

 وووومص بفهوووي ال ووووحابة، فقوووود جووواء هوووو  هوووودٍد مووو  ال ووووحابة يربوووومً هووووهلل ذا احلووووديذ خمإً هووو

أربعووةي كع وود اهلل بوو  ُسجووت، وابوو  هموور وأبعووه وغووريهي أبووي بع ووما أً هووذا احلووديذ إنوورت هووم 

أحود، بودلعل أنوه قود ث وت أً ناص ببهمر املرأ  التي نلت به، يع ي  مىلأت ومل يبل  هلعه 

 واحد.
ٍ
 ال  ي  هلل اهلل هلعه وملي  مىلأ م  معممنة م  إناء

ف وواً ال  ووي  ووهلل اهلل هلعووه وموولي يغت وول هووم ومعممنووة ريض اهلل ه هووا موو  إنوواء واحوود، 

وكووولل مووو هرت يضووو  يوووده يف اإلنووواء، فووودل هوووهلل أنوووه إذا مل ختووول  املووورأ  باهنووواء الوووذب  تمىلوووأ بوووه وهوووم 
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ي ه   مر ه بعد قلعل، فإنه جيمز المىلمء بفضلها، وأما إً نلت به فإنوه ال اإلناء، وم ت ل

جيمز، ث ت ذلك ه  أربعة بل هو  س وة مو   وحابة رمومل اهلل  وهلل اهلل هلعوه ومولي، وقود 

علووي بوني ال ووحابة نوو   يف هوذه امل ووألة، فهووذه امل وألة موو  الأوواهر  ذكور اإلمووا  أمحود أنووه ال ي 

ا مو هي، بول ال يقملمنوه إال ب واءس هوهلل  مقعوٍ  فعها احل ي، وملول هوذا ال ي قملوه ال وحابة اجتهوادس

 ومرتع م  ال  ي  هلل اهلل هلعه وآله وملي، نعي.

 ..................................وهم ما نلت به املرأ  امل لفة لبهار  كاملة ه  حدث

 

 ."يرف  حدث ا نل "يقمل: 

ملوورأ  فقووط، ل  ووه ال يرفوو  حوودث الرجوول، هووذا اهنوواء الووذب نلووت بووه املوورأ  يرفوو  حوودث ا

وأما ال  ي الذب ي مً دوً م  ال لمغ، فإنه ير ف  حدثه بذلكي  ً ال  وي  وهلل اهلل هلعوه 

 وملي إنرت ب  الرجل أب ال الغ ه  المىلمء بفضل طهمر املرأ .

، فالرجول ال والغ ال "ال الرجول ال والغ"، ويف مع واه ال و ي، "يرف  حدث ا نلو "قال: 

 ير ف  حدثه هبذا اهناء.

، ا  ل : املراد به َم  كانت له آلتاً: آلة رجٍل وآلة امرأ ، ومل يم   التمععت "وا  ل "

ا أو  ، وإما مؤقتساي أب ما زال الملود  وغريس بع هرت، إما ههلل م عل اإلط   فع مً ن ل  م   س

، فوووإً هوووذا ا  لووو  مل يوووتل إشووو اله، مووا زال ن لووو  ل  وووه غوووري م ووو ل بعووود، فع ووو ل  مل ي لووغ بعووود 

 بعد  التمععت بع هرت.

ووووا نعبعووووه ح ووووي ا نلوووو ، واملغلووووب فعووووه  ووووا نعبعووووه ح ووووي الرجوووول، وأحعانس هووووذا ا  لوووو  أحعانس

االحتعووا ، ففووي كوول م ووألة نغلووب فعووه االحتعووا ، وا  لوو  اآلً أ وو   أقوول موو  ال ووادر، فووإً 

ني مقدموة، ب واء هوهلل موا البب احلديذ ي تبع  أً يمعت ال خص إذا كانت له آلتاً، أب اآللتو

 ي مً يف اجل ي م  هرممنات وغري ذلك م  املعايري التي يعرفها أهل البلب.

 ."وهم ما نلت به املرأ  امل لفة لبهار  كاملة ه  حدث"قال ال ع  رمحه اهلل  عاه: 
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وا بعود قلعول، هوذه القعومد ا ربعوة أو ا م وة  هذه س ة   قعمد أو أربعة قعمد موأزيد نام س

 فووإً هووذا اهنوواء جيوومز للموورأ  أً  تمالتووي 
ٍ
جوودت يف موواء وأمووا ىلووأ بووه، مووأذكرها بعوود قلعوول، إذا و 

 أً يتمىلأ به، ل   ي رف  به ال رامة،   تال به ال رامة. جيمزالرجل ف  

القعد ا ول: أً ختلم به املرأ ، كرت ث ت ذلوك هو  هودٍد مو  ال وحابة، ملول: ه ود اهلل بو  

  ه  اجلمع .ُسجت واب  همر وغريه ريض اهلل

 

........................................................................................ 

 

 ومع   قمهلي: نلت، بمع   أمري :

 ، ، فوووإً كووواً معهوووا أحووود  فإنوووه حع روووذ ال   ووومً نالعوووةس ا مووور ا ول: أب مل ي ووو  معهوووا أحووود 

مووو  معممنوووة يف اهنووواء ومووو  ذلوووك  مىلوووأ مووو   ودلعووول  ذلوووك أً ال  وووي  وووهلل اهلل هلعوووه ومووولي كووواً

 وىلم ها هلعه ال    وال   ، أو م  فضل وىلم ها هلعه ال    وال   .

ا أو  ء كواً  وغريس ا معهوا رجول، أو امورأ ، وموما ء كواً حوارضس واملوراد بَمو  كواً معهوا موما

ا. ا، ب   أً ي مً ممعتس  ك ريس

مو  رجول أو امورأ ، فوإً هوذا اهنواء  إذً إذا حرض املرأ  ه ود وىلوم ها أو ه ود غ ولها ممعوت

ال ي مً مما نلت به، هوذا هوم القعود ا ولي أً   ومً قود نلوت بمع و  مواذا؟ مل ي واركها فعوه 

 أحد ومل سرض معها.

ا قعد مهي يف ا لوم ي أال ي أور هلوا أحود، فوإً نأور إلعهوا أحود فإبوا  املع   اللاا: وهم أ ضس

 فعرمز المىلمء هبذا اهناء.يف هذه احلالة  ر ف  ا لم  ه  اهناء، 

، املووراد: مل ي وواركها ومل سرضووها أحوود  يف مقوور "مووا نلووت بووه اموورأ "إذً فقوومل امل وو  : 

 وىلم ها، وا مر اللاا: أنه مل ي أر إلعها أحد  حال وىلم ها.

 هذا هم القعد ا ول.
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ك ي ووومل ذلووو "املووورأ  امل لفوووة": وقووومل امل ووو  : "املووورأ  امل لفوووة"القعووود اللووواا: قملوووه: 

امل لمة وغري امل لمة، فإً هوذا هوا ، وال  وي  وهلل اهلل هلعوه ومولي بو  هو  المىلومء بفضول 

 غريها.ودوً امرأ ، فهم ي مل امل لمة املرأ ، ومل  ص ذلك بامرأ  

، وإنورت    وم  "امل لفة"وقمله:  ي أب ال الغة، فإً َمو  كانوت دوً ال لومغ ال    وم  امورأ س

 ذلووك موو  ا موورتء، والعوورب ل ووابي واىلوو  وبووني بحموود اهلل  وو عة أو فتووا  أو جاريووةس أو غووري

 .جل وه 

 

......................................................................................... 

 

ون ع ووا  ووهلل اهلل هلعووه وموولي موو  أف وو  ال وواس ل ووانسا، ولووذلك فإن ووا نحموول كوو   ال  ووي 

مووو    ووهلل اهلل هلعوووه وموولي هوووهلل أهأووي املعووواا وأدقهووا، ف ووولمات اهلل وموو مه هلعوووه أ و  جما

ال لي، ولذلك قال القايض هعاض: ما كاً م  جمام  ال لي فهم وحي م  اهلل جل وه ، 

 وهم يف مع   هذه ا ممر.

 فاملق مد: أً املرأ  ه ا أب امل لفة.

ي أب مووماء ، ومع وو  قملووه: لبهووار  كاملووة"لبهووار  كاملووة"القعود اللالووذ: قووال امل وو  : 

كانووت لغ ووول أو كانوووت لمىلووومءي  ً ال  وووي  وووهلل اهلل هلعوووه ومووولي قوووال بفضووول َطهووومر املووورأ ، 

، فلووم اغت وولت أو  مىلووأت  بوو عي أهضووا ها  ا كوام س ف بود أً ي وومًي يع ووي أً  تمىلووأ وىلوومءس

وبقي بعي أهضا ها ولم بقعت رجل واحود ، ثوي بعود ذلوك نأور إلعهوا أو شواركها أحود، فوإً 

 حدث الرجل كذلك. هذا اهناء يرف 

بوو : قووال:  ي  ً المىلوومء والبهووار  قوود ي وومً ل وو ة، وقوود ي وومً "هوو  حوودث"القعوود الرا

، وإً كواً واج سوا فولماجوٍب، فوإً كواً ل و ة ف مول كو   دانل لوعت دانو س ً  س  ي  ً ا  ول أ

 ههلل البهار  الماج ة دوً البهار  امل دوبة. "َطهمر املرأ "ال  ي  هلل اهلل هلعه وملي: 
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   ا امت الذب البد م  االنت اه إلعه ومل يذكره امل    رمحه اهلل  عواه: أن وا البود ال

ا، والفور  بوني اهنواء  والقلعول أً اهنواء ال لوري أً نقمل: إً هذا اهناء مواء قلعول، ولوعت مواءس كلوريس

القلعوول هوووم مووا كووواً أقوول مووو  قلتووني، وال لوووري مووا كووواً قلتووني فوووأكلر، ودلعوول ذلوووك كوورت ث وووت مووو  

ذ أيب هرير  وقد  ت   طور  هوذا احلوديذ ال و ح الع  وي، والضوعاء املقودو، وألفوما حدي

فعه أجتاء مب مهة، و ح  هذا احلديذ     م  ا  مة كاب  ه د الض وغريه أً ال  ي  هلل 

 .«إذا بلغ اهناء قلتني مل سمل ا  ذ»اهلل هلعه وآله وملي قال: 

ا وهم القلتاً فأكلر ، فإنوه ال ي  ولب البهمريوة ال لعوة وال اجلت عوة بيشوء إذً فرت كاً كلريس

 مما م ق.

 ..................وهم ماء برر بمقض  وماء ي ره امتعرتله م  هد  االحتعا  إلعه

 

 ."وماء ي ره امتعرتله م  هد  االحتعا  إلعه"يقمل ال ع  رمحه اهلل  عاه: 

، فوووإً كووول اإلقووراره وودنا ه وووا قاهوود  واطردهوووا يف الفقووه كلوووه بوو  اموووتل اء موو  البهوووار  إه 

جدت احلاجة فإً ال راهة  ر ف .  م ألة يقمل الفقهاء: إنه ي  ره احل ي فعها كذا، فإنه إذا و 

كل  ء   مجود حاجوة، واملوراد باحلاجوة موا كواً دوً الرضوور ، كول م وألة م روهوة إذا 

جدت فعها حاج .و   ة فإً احلاجة  ر ف  و  مً م احةس

ولذلك فإً ال  ي  هلل اهلل هلعه وآله وملي وهذه  فعدنا يف القماهد ا  ملعة للتعامل 

م  أحاديذ امل بف   هلل اهلل هلعه وملي، ولذلك فإً ال  ي  هلل اهلل هلعه وآله ومولي ال 

جد احلاجوة فعول ال  وي  وهلل ا قط إال حلاجة، فإذا و  ا م روهس  اهلل هلعوه ومولي احل وي يفعل أمرس

 الر فاع احل ي ه ه م  ال راهة إه اإلباحة.

، قمله: م  هد  االحتعا  "ي  ره امتعرتله م  هد  االحتعا  إلعه"قمل امل   : فإذً 

 إلعه، متقرر أ  س يف القاهد  العامة وهم أً امل روه ير ف  ح مه ه د احلاجة.

 ."وهم ماء برر بمقض "قال: 
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الفقهاء رمحهي اهلل  عاه أً ال رر إذا كانت يف مقض  وكانت الق مر قري ة مو  ذكر بعي 

ال روووور، فووووإً بعووووي أهوووول العلووووي وموووو هي امل وووو   ه ووووا كووووره المىلوووومء م هووووا، وموووو ب كووووراهتهي 

 للمىلمء م  ال رر الذب ي مً يف مقض  أممر:

ذا ، وي ووتغربمً هووذا ا موور. هوو ل وواس بب وواههي ي رهوومً ذلووكا موور ا ول: أً بعووي ا

 م  جهة.

 ، ا م  أهل العلي ير  أً حتلل أبوداً اآلدمعوني ي ومً نراموةس وم  جهة أنر : أً بعضس

فعقوومل: لووربرت و وولت ال رامووة القري ووة إه موواء ال روور، ونحوو  نعلووي أً ال روور إنوورت يووأ  موواؤه موو  

. ن وووه، فلوووربرت موورت هوووهلل ال راموووات القري وووة م وووه، كوووذا قوووالما  العوورو  التوووي   وووب فعوووه مووو  جما

 

 ................................................................ ء اشتد حره أو بردهوما

 

ر إذا كاً يف مقض  فإنه ال ي  ره، وإنرت نص ههلل ذلك  احب الرهاية روالتحقعق أً ال 

ب  مفل  يف الفروع، والذب هلعه املحققمً اوذكره م  باب ال قل ال التقرير: ال ع   مد 

. م  متأنرب  ا  حاب أً المىلمء م  ماء برر املقض  لعت مل روٍه بل هم م اح 

فوور يف املقووض ، فع وومً بملابووة  وبعووي أهوول العلووي يعلوول، قووال:  ً ا  وول أً ال روور إذا ح 

 املمقم  ههلل م لحة الق مر، ولعت م  ال ب ول   هذا غري  حع .

عواز ، فقود ث وت احلمملومك إال ب وال  ب:  ً المق  إنرت هم لل رر ال للورتء، فوإً اهنواء غوري

، وهوووهلل العموووم ، فوووإً «ال ووواس رشكووواء يف ث ثوووة»هووو  ال  وووي  وووهلل اهلل هلعوووه ومووولي أنوووه قوووال: 

ا.  احلديذ يف التقارير وا دلة م  ا ممر املهمة لبالب أً ي ع   هبا، وأً ي أر فعها كلريس

 ."وماء  اشتد حره أو برده"يقمل ال ع  رمحه اهلل  عاه: 

: ي  ره البهار  به هناذا؟ قال:  ً اهناء إذا اشتد حره مل اء اشتد حره أو برده""ومقمله: 

ي تب  املرء إم اغ المىلمء، وكذلك إذا اشتد برده كرت أً اهناء الذب ي تد حره وي تد برده 

قود يتوأذ  امل ولي بالمىلومء م وه، ونحوو  نعلوي ق وة بعوي أهول العلووي وهوم أبوم  مود العوت بوو  
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كوووواً يف أول حداثووووة موووو ه وطل ووووه للعلووووي، حعوووو رت أج ووووب فووووانغمت يف اهنوووواء ه وووود ال وووو   حعوووو رت 

ا يف شد  برٍد، ف ادت نف ه أً يلك.  انغرتمس

ر وووه ال ي ووومً فعوووه كووورتل  فاملق ووومد مووو  هوووذا أً اهنووواء إذا اشوووتدت برود وووه أو اشوووتدت حرا

ره. تإم اغ المىلمء، وربرت كان  فعه أذية ل دً وجلد امل لي، ولذلك ك 

   وووه أو  وووعق  ا ذيوووة م وووه أو الرضووور بوووه، فإنوووه ال شوووك ال جيووومز لوووه أً وأموووا إً غلوووب هوووهلل

 يتمىلأ بهي  ً درء املفامد مقد  ههلل جلب امل ال .

 

 

  

 ..........................................................خ  ب رامة أو بمغ مبمأو 

 

المىلمء بامل وخ  بال راموة، و ومر  امل وخ   ي  ره  ""أو مخ  ب رامةقال ال ع : 

نوات، ،  بال رامة أنه إه ههٍد قريب ا يف بعوي امل واطق يوأتمً بوأرواث احلعما وما زال ممجمدس

ثووي يع  وومبا، ثووي يمقوودوً هلعهووا ال ووار، أو يمقوودوً ال ووار هبووا، وجيعلوومً هلعهووا البعووا  واهنوواء، 

أكووورم ي -كمل اللحوووي، كووواحلمر وجيووومز ذلوووك، فوووإً كانوووت هوووذه ا رواث مووو  أرواث غوووري موووأ

نوووات غوووري مأكملوووة اللحوووي، فإبوووا نر وووة، هوووذه   ووومً أرواث نر وووة،  -اهلل وغريهوووا مووو  احلعما

 وأما إً كاً مأكمل اللحي كال قر والغ ي واإلبل فإبا طاهر ، وإً أ وقد هبا ال ار.

فوووإً أ وقووود هلعهوووا بال وووار، فإن وووا نقووومل:  ، غوووري موووأكمل اللحوووي فإبوووا نر وووة فوووإً كانوووت مووو 

أً ال رامة قد  تباير م  الدناً، فتق  يف اهنواء، نقومل: ي  وره  -وهم احترتل بععد-الحترتل 

 م  باب االحترتل، هذا  مجعه ل عي أهل العلي.

هوا س  وو   أيب ح  -عفووة الوو عرتً، فووإً أبووا ح عفووة وقوال بعضووهي: بوول إنوورت نقوومل بووذلك مرا

 امل خ  بال رت.بابت، كاً ير  امل   م  المىلمء اإلما  ال عرتً ب  ث -هاهلل  عا رمحه
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وم  املتقرر ه د كلري م  أهل العلي م  فقهاء احلديذ، ونص  ههلل ذلوك أبوم المفواء بو  

هووا  ا وو   ق وول المقوومع، وموو   وومر  هقعوول يف الماىلوو : أً موو  أ وومل فقهوواء املحققووني مرا

ا يف اإلجياب، فإن ا نقومل: بال ودب، وإذا مراها  ا    ق ل المقمع: أً ا     إذا كاً قمي 

وا يف إذا مل ي وو  ه ودنا الوودلعل هوهلل التحووريي   التحووريي، فإن وا نقوومل: بال راهوةكواً ا وو   قمي 

أو هوووهلل المجووومب، وهوووذا م ووولك لووو عي أهووول العلوووي، وهوووم م ووولك ذكوووره بعوووي أهووول العلوووي 

 وه ي به كلريوً.

مووخ  بمغ وومب م ووروه ولووعت بمحوور ي  ً . أً الووذب "أو مووخ  بمغ وومب"قووال: 

وأموا موا سمول بوه فلوعت هوم موا  مىلوأ بوه وإنورت هوم وموعلة إلعوه، فودل  اهناء املغ ومب،: املحر  

ومل كوووره؟ قوووالما:  ً ذلوووك ،   ووورهذلوووك هوووهلل أً امل وووخ  باملغ ووومب يرفووو  احلووودث، ول  وووه ي

 فإنه يم   م ه.يفيض إه امتعرتل املحر ، وما أفىض إه امتعرتل املحر  وأد  إلعه 

 ...............أو امتعمل يف طهار  مل غب أو يف غ ل كافر أو  غري بمل  ما ي

 

ا"مل غوب "أو امتعمل يف طهار قوال:  وا قود يتمىلوأ املورء وىلومءس غوري واجوب كوأً  . أحعانس

يتمىلوأ لقوراء  القورآً وقود ار فو  حدثوه ق ول ذلوك أو أً يغت ول غ ولة ثانعوة أو غ ولة ثاللوة أً 

يغ ل أهضاءه الغ لة اللانعة أو اللاللة، وهذا املت اقط م  المىلمء جيتم  حتته يف إناء، فعأ  

 رجل بعده، ويريد أً يتمىلأ م ه، فهل جيمز ذلك؟ 

هوا س للخو  ، نقمل: إذا كاً هذا املت اق ط م  وىلمء م دوب ال واجب فإنوه ي وره مرا

 ت لي ه  اهناء الباهر.نوالحترتل دنمله يف احلديذ الذب م مرده بعد قلعل ه دما 

 ف عأ  إً شاء اهلل بعد قلعل. واجبوأما إً كاً م  وىلمء 

ا  مىلوأ أو اغت ول أو يف غ ول كوافر" "قوال:   جوول أً يعموي بدنوه، فوإً هووذا  لووم أً كوافرس

اهنوواء ال وواقي بعووده وإً كوواً قلووع س إذا مل يتغووري أحوود أو ووافه الل ثووة فإنووه ي ووره المىلوومء بووه وال 

اي  ً الباهر هم الذب يرفو   سر ، هناذا قل ا: إنه ال سر ؟  نه لعت بباهر بل ما زال طهمرس
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 به حدث وهذا ال افر ال يرف  حدث،  ً ال افر ال نعة له، ورش   حة رف  احلدث ال عوة،

 وهي غري ممجمد  يف ال افر وال يف املر مً وال يف ال  ي.

 ، فهل ي لب البهمرية أ  ال؟ أب اهناء الذب اغت ل به ال افر وأما إذا كاً قلع س 

فعه نو  ، وا قورب ه ود املتوأنري  أنوه ي ولب البهمريوةي  ً املع و  إنورت هوم اإلمورار 

 يف ال دً ولعت املق مد رف  احلدث.

 ."أو  غري بمل  ما ي"ه اهلل  عاه: يقمل ال ع  رمح

الفقهاء رمحهوي اهلل  عواه يوذكروً ، نقمل : ق ل أً نت لي ه  كعفعة التغري باملل  اهنا ي 

 أً ا م ح نمهاً، مل  ما ي، ومل  معدا.

فاملل  اهنا ي هم امل تخر  م  اهناء، فإً ال حار اآلً حتهلل معاهها، فإذا ح  اهنواء م هوا 

 ثي بع  وحده، هذا ي م  مل  ما يي  نه م تخر  م  اهناء.أنر  املل  

 

.................................................................................. 

 

وه اك نمع آنر م  ا مو ح ي وم  بواملل  املعودا، وهوم الوذب ي وتخر  مو  ا رض، 

 وله  مر اً:

ووا كوورت يمجوود ه وودنا يف ج وومب اململ ووة وإمووا أً ال وومر  ا وه: إمووا أً  قووص اجل ووال  ق  

ووات حتفور حفوور كوورت يمجود  يف شوورتل اململ وة أو يف ومووبها، فتحفوور حفور وي وو ب فعهووا يف القري 

ا ثوووي شوووهمر ثوووي بعووود ذلوووك   ووو   هوووذه احلفووور ملعروووة بووواملل ي  ً  وووا أو أموووابععس اهنووواء ويووو ك أ امس

 ا رض م خة ماحلة.

ء كوووواً قووووص موووو  اجل  ووووال أو امووووتخر  موووو  ال بووووة برعوووول اهنوووواء هلعووووه فهووووذا ال مهوووواً مووووما

ا معدنع اي  نه م  ا رض.  فع م  ملحس

ا،  الفقهاء يقملمً: إً املل  اهنا ي إذا م  ب يف اهناء مل ي ل ه البهمرية، بل ي ق  طهمرس

 فريف  احلدث ويتيل ا  ذي  نه  غري بيشء أ له م ه، فيشء نتع م ه ثي رج  إلعه.
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ذه ت واش يت امللو  املمجومد ي وم  ملو  ماموا، ألوعت كوذلك؟  وب اء ههلل ذلك فلم

مل  ماما هذا مل  ما يي  نه يأ  م  م و   التحلعوة يف اهنواء، لوم أتعوت هبوذا امللو  فرعلتوه 

هووهلل موواء جوواز لووك أً  تمىلووأ بووه، وإً جرووت بووال مع اللوواا موو  امللوو  الووذب ي ووم  موول س بملوو  

 ته يف مواء نعوي جيومز لوه رشب ل و  هوم طواهر الق ب الذب ي اع ههلل شو ل أكعواس، فلوم مو 

 ال يرف  احلدث، ال جيمز المىلمء بهي  نه  غري بيشء لعت م ه.

موووا مل يتغوووري طعموووه أو لمنوووه أو »ودلووعلهي يف ذلوووك حوووديذ ال  ووي  وووهلل اهلل هلعوووه ومووولي: 

، وال ي ووووتل   مووووو   غوووووري البعوووووي إال أشوووووعاء  وووودد  بوووووأً  غوووووري بيشوووووء م وووووه، أو بم وووووذ أو «رسوووووه

 بمراور ، ومعأ  ذكرها بعد قلعل.

، وهرف ا مع   املل  اهنا ي وأما إً  غري باملل  املعودا فإنوه "أو  غري بمل  ما ي"قال: 

ا. ا ال طهمرس  ي مً طاهرس

أو برت ال يرتزجه كتغريه بالعمد القرترب وقب  ال افمر والده  وال ي ره ماء زمت  إال يف إزالة 

 ...................................................................ا  ذ

 

 ."أو برت ال يرتزجه"قال: 

قد يتغري اهناء ل   بيشء غري خمتلط بأجتا ه، ومل ل لذلك بالتيت وال م  والده  

والعمد القرترب وال افمر وغريه، فإً هذه ا شعاء إذا م  ت زيتسا ههلل اهناء فإً التيت 

يف أههلل اإلناء وال ي مً يف أدناه، فعم  ك ف له بملعقة أو بغري ذلك، وي ق  اهناء ي مً 

جتء اهناء الذب مل  تلط  مري  جيعل ل ا ح رتس ثابت يف حتته، فعد  االنت   بني هذي  ا

 وهم البهار .

 فرت دا  مل  تلط باهناء فإنه جيمز التبهر به.

 .ا  ذ" "وال ي ره ماء زمت  إال يف إزالةقال: 

هوووة، ودلعووول ذلوووك موووا رو  اإلموووا  ه ووود اهلل بووو   مووواء زموووت  جيووومز المىلووومء بوووه مووو  غوووري كرا

اإلمووا  أمحوود رمحووه اهلل  عوواه بإموو اد  ووحع  موو  حووديذ هوو  بوو  أيب طالووب ريض اهلل ه ووه أً 
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ال  ي  هلل اهلل هلعه وملي هنا طا  بال عت جيء له بودلم مو  مواء زموت ، ف وب م وه و مىلوأ 

 ال   ، فدل ذلك ههلل أً ماء زمت  جيمز المىلمء به.هلعه ال    و

هووا   وو    وأمووا إزالووة ال رامووة م ووه فإنووه ي ووره وال سوور ، هنوواذا قووالما: ي ووره؟ قووالما: مرا

مر وهم إزالوة بعي أهل العلي، و ً هذا اهناء ماء م ر  طعب، فا وه أال جيعل يف هذا ا 

ال رامة وهم االموت راء أو االموتررتر أو ت  عر  أً وىلعه يف إزالة فال راماتي  ً ال 

وووا أنوووه غوووري م اموووب، أً غعووول هوووذا اهنووواء البعوووب  إزالوووة نراموووة مووو  اللووومب يف غوووري حاجوووة ط عس

 إلزالة ال رامة، هذا م  جهة.

ومووو  جهوووة أنووور : أً هوووذا اهنووواء ال  وووي  وووهلل اهلل هلعوووه ومووولي بوووني أنوووه مووواء طعوووب م وووارك 

املمىلو  إً شواء  ، ربرت يأ  هلا حوديذ يف غوري هوذابمع   أً فعه بركة، والضكة فعه م  جهات

 اهلل يف باب احلج

 ................................والععمً واآلبار وا بار كرتء ال حر امتعرتلهوماء ال ي ره 

 

ووا هووم  فاملحافأووة هلعووه وهوود  إ  فووه، وهوود  إىلوواهته إال يف ال ووب الووذب ي تفوو  بووه أمامس

موواء زمووت  »ا وه، ولووذلك  وو  هوو  ال  ووي  ووهلل اهلل هلعووه وموولي يف حووديذ جووابر أنووه قووال: 

ا، «طعا  طعٍي وشفاء مقيٍ  بس ا ورشا ماء زمت  هنا رشب »، ف ني أً ا  ل فعه أً ي مً طعامس

زمت  أً ي مً لل وب ول و  جيومز المىلومء بوه مو  غوري كراهوة، وي وره ، فا  ل يف ماء «له

 إزالة ال رامة به.

ا، قال:  "وماء ال ي ره"يقمل ال ع :   ."كرتء ال حر وا بار"أب ال ي ره امتعرتله مبلقس

موواء ال حوور مهوورت كانووت ملمحتووه ومهوورت كوواً فعووه موو  طعووي فإنووه بووا  هووهلل نلقتووه، وقوود بووني 

، ف ني «هم البهمر ماؤه احلل معتته»وملي حع رت مرل ه  ال حر، فقال: ال  ي  هلل اهلل هلعه 

وا هووم طواهر، ولوذلك فوإً القاهود  ه وود أهول العلوي رمحهوي اهلل  عوواه  ذلوك هوهلل أً ال حور مبلقس

 ر طاهر.أً اهناء امل ت حَ 
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ا أً اهناء امل تحَ  ا أو كاً برس ك ري ، أو ، أو كاً بركةس ض وهم اهناء ال لري، مماء كاً بحرس

ا مهورت  غوري طعموه، بوأب طعوٍي كواً فعوه، ديكاً غو ، أو غوري ذلوك مو  امل ومعات، ي ومً طواهرس ا رس

وملووال ذلووك: كووأً ي ووب فعووه الرصوو  ال ووحي، ،  أً ي وومً  غووري طعمووه ب وو ب ال رامووة إال

ا بع سوا،  جول انت طوه بال راموة، وأموا غوري  وهم فضو ت ال واس فعتغوري طعموه ورا حتوه  غوريس

  اب التغري ف   ؤثر فعه.ذلك م  أم

فاآلبوووار كووول موووا  ووور  م هوووا مووو  اهنووواء فهوووم طووواهر وإً  غوووري لمنوووه،  ً :  "واآلبوووار"قوووال: 

س بعووي اآلبووار  وور  اهنوواء فعووه أمحوور كضيتع وووا، ف قوومل: جيوومز المىلوومء بووه ويرفوو  احلوودث ويتيووول  ا

ا  وذ، ف وول موا نوور  موو  ببو  ا رض موو  هوني أو موو  بحوور أو مو  بروور أو جور  هووهلل  هووره 

ا  نه با  ههلل أ ل نلقته.  م  بر أو م  بحر، فإنه ي مً طاهرس

 .واملراد بالععمً ما ي    إما يف اجل ال أو م  باط  ا رض:  "والععمً"قال: 

 

 ..........................................وا بار واحلرت 

 

املراد باحلرت  لعت الذب نعرفه اآلً أنه قضواء احلاجوة، وإنورت املوراد :  "وا بار واحلرت "قال: 

ا وا وووول هووووم م وووواً امل ووووتحي، وقوووود كوووواً احلوووورت  يف التموووواً ا ول م ف وووو س هوووو   دبوووواحلرت  ه وووو

ال  ووووو ، ال  ووووو : م ووووواً قضووووواء احلاجوووووة، ومل ي ووووو  ال وووووحابة رىلوووووماً اهلل هلوووووعهي يعرفووووومً 

احلرتمات، وإنرت هرفمه حع رت أتما ال ا ، فعرفما احلرتمات وهم أً ي مً ه واك م واً نواص 

ي يقملمً: جيمز المىلمء برت هي  نه جيورب هوهلل أرض للم تحي، اهناء الذب ي مً يف امل تح

ا لمقوووومع ال رامووووة فعووووه، ل وووو  ي ووووري، فووووالعض   نأعفووووة، وإً كوووواً ه وووواك احووووترتل وإً كوووواً ي ووووريس

 با  ل وهم البهار .

ومما يلحق به يف زمان ا أن ا نقمل: إً هوذه دورات املعواه التوي ن ومعها اآلً محاموات، هوي 

حلووورت ، فوووال    هوووم ممىلووو  قضووواء احلاجوووة، واحلووورت  هوووم  يف احلقعقوووة جامعوووة ل  ووو  وجامعوووة

ممىلو  امل ووتحي ومووا جوواوره، فهووذا اهنوواء إذا وجوود هووهلل امل ووتحي فإنووه طوواهر فلووم اجتموو  اهنوواء 
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فعوووه ثوووي  مىلوووأ م وووه املووورء ف قووومل: إنوووه طووواهر، جيووومز ذلوووك، أو م ووو  هلعوووه أو وقووو  هلعوووه رداؤه، 

احلاجووة فإنوه يغلووب هوهلل الأوو   ف قومل: إنوه طوواهر، بخو   املمىلوو  الوذب هووم خم وص لقضواء

 وجمد ال رامة فعه، وغال سا ي مً هذا مف مالس ه  اللاا.

إذً قوومل امل وو  : واحلوورت ، املووراد بووه اهنوواء الووذب جيوورب يف احلرتمووات، يف التموواً ا ول 

وهووذا غووري ممجوومد اآلً ه وودنا،  وومر ه أً ي وومً يف احلرتمووات ملوول نقوومل املموور اهنووا ي الووذب 

ا ما ع ووا ثووي كول واحوود موو  امل ووتحمني يأنوذ موو  هووذا اهنوواء جيورب يف احلرتمووا ت، ي وومً ه واك مموورس

 وجيريه ههلل بب ه.

 اآلً اكتف  ال اس ه  ذلك بمجمد ا نابعب ووجمد احل فعات وغريها.

 

 

 

 ...............................وال ي ره امل خ  بال مت واملتغري ببمل امل ذ

 

موو ق ق ول قلعول قل وا: إً امل وخ  والوذب اشووتد :  بال ومت""وال ي وره امل وخ  : قملوه 

حره ي ره بآلعته، وأموا امل وخ  بال ومت فإنوه غوري م وروهي إل واع امل ولمني هلعوه، فوإً اهنواء 

وهوم إ واع همو  ، ومل يوأت هو  ال  وي  وهلل اهلل هلعوه وموولي يف أحوايني كلوري  ي ومً م  ومفسا 

ع وذاك بال ومت، ونحو  نعلوي أً مو  أشود بي ه  جعل اهناء حتت ال مت، فإنوه يت وخ  ح

ا هوووي مدي وووة امل ووبف   ىلووو  اهنووواء هوووهلل واحوودٍ  مووو  حووورار امل الوو  د حووور  دي وووة ن ووو  ، فلوووم و 

مواك ها أفضول   إه موتني يف املدي وة هوهلل ر  ول احلورا  هاحلر،  ن د ماهٍة لمجد ه يغ  م  ش

  اع العم .اإلم روه، بفدل ذلك ههلل أً امل خ  بال مت غري ،  ال    وأتي الت لعي

بومل م لوه يف ممىلو  معوني، باك مواء يتغوري ه و:  "واملتغوري ببومل امل وذ"يقمل ال ع : 

أً اجتموو  معووه طووني، فووإذا نتهووت ، بووامل ووذ يف ا رض فعتغووري ب وو ب ذلووك فع وومً إطالتووه يف 

ا أ فر أو أمحر ونحم ذلك. بس  م  هذا اهناء وجدت م  هذا اهناء طع سا أو  را
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وووا إذا فتحوووت  فحع رووذ نقووومل: إً  غوووريه ب ووو ب م لوووه، أو م وووذ يف إنووواء مووو  حديووود، فأحعانس

فعه  ودأ، وال ودأ هوذا مو  ه أنوه جواء للورتء ب و ب م لوه يف  ر  لك م  اهناء ماء ح فعة اهناء 

أنابعوووب احلديووود، أو جعلوووت اهنووواء يف إنووواء مووو  حديووود، ثوووي نووور  وقووود  ووودأ هوووذا اإلنووواء فانتقووول 

ال دأ إلعه، ف قمل: إً هوذا التغوري إنورت هوم مو ب م لوه، ولوعت ب و ب  ء طوارم هلعوهي  ً 

موو  مووا يف اهنوواء موو  م منا ووه فع وو ب ال وودأ اهنوواء إذا انووتلط موو  احلديوود ه وواك يتفاهوول احلديوود 

أو ب و ب أً اهنواء  وار آج سوا، اهنواء إذا  وار ،  ال و ب، فهوم يف احلقعقوة ب و ب م لوهوهذا هم 

مد  طميلة حت  لم أنه مغب  مترد أً طعمه قد  غري، ولوذلك كوره بعوي أهول العلوي  اس ماكل

هنووواء اآلجووول الوووذب   كوووه فووو   ومووو هي اإلموووا  ال وووافعي رمحوووه اهلل  عووواه رشب اهنووواء اآلجووول، ا

طميلة مل يتحرك، قال: ي رهي  نه يتغري، فلربرت كاً مو ب  غوريه موا يقو  فعوه مو  أشوعاء   وقط 

 م  ال رتء   مً متملد  م ه بعد ذلك.

ء كوواً ببعووي أو بلوومً أو بووري  مووا مل ي وو  بيشووء هووارض  إذً املتغووري ببوومل امل ووذ، مووما

ا. هلعه فإنه ال ي لب البهمرية وال ي ره  التبهر به مبلقس

 ................................... أو برت ي ق  مً اهناء ه ه أو بالري  م  نحم معتة

 

قود ي ومً ه ودك مواء وبرانوب هوذا اهنواء معتوة ثوي  وأ  :  "أو بالري  م  نحوم معتوة"قال: 

وهووم غووري  الووري  فت قوول ريوو  املعتووة إه اهنوواء، أنووت اآلً إذا كوواً ه وودك موواء ه ووا وبران ووه ب وول

خمووتلط بووه، اجعلووه بع ووه دقووا ق ثووي ارشب اهنوواء مووترد فعووه طعوورتس لل  وول أو اللووم ، كووذلك املعتووة 

ا مو  أجتا هوا  فإنه إذا وجد ماء وبران ه معتة ثي مرت الوري  هوهلل املعتوة ف وت قل رسهوا ال جوتءس

وا هإه اهناء، فلربرت  غري ب  ب ذلوك، نقومل: هوذا معفوم ه جور   لوهلعوه  وهي  نوه لوعت شوعرسا طار س

ربوورت كوواً فمقهووا ونحووم ذلووك، ولووذلك هووم غووري، فتالووري   و يف حقعقتووه، وإنوورت هووي ريوو  أو مغووريإل 

 يقملمً: إنه ال ي ل ه البهمرية.

ً اهناء ه ه"قال:  شديد  ه اك أشعاء ي ق  مً اهناء ه ه، فعه م قة :  "أو برت ي ق  م

ووووا ي ووووومً ال روووور أو ي ووووومً اهنوووواء كالضكوووووة  جوووود  وذلووووك كووووومر  ال وووورري  ً ور  ال ووووورر أحعانس

ونحمهووا بران هووا شوورر، فعت وواقط ور  ال وورر هلعهووا، أو ي وومً ال وورر قوود ن ووت فعهووا، فووإً 
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اهنواء ه وه، وه وودنا قاهود  رشهعووة، أً ا مور كلوورت  حفهووذا ي وق نووت،  ا وات ختوور  م هوابعوي ال  

، فوإً الودي   وا ه اهلل هت وجول وموهله هلعكلرت يرساشتد وكلرت  عب وكلرت زادت امل قة فعه 

دي  يرس، وما شاد الودي  أحود إال غل وه، وال  وي  وهلل اهلل هلعوه ومولي قوال ملعواذ وأيب مممو  

، وب ا وال   فرا »ا شعرب ريض اهلل ه هرت حع رت بعلهرت إه العم ، قال:  ا ا وال  عرس   .«يرس 

 .« باحل عفعة ال محةب علت  »وقال ن ع ا ا كر   هلل اهلل هلعه وملي: 

فاملق مد أً هذا الدي  لعت ديو  هرٍسو، بول هوم ديو  يرسو بحمود اهلل جول وهو ، أقومل ذلوك 

مل؟  ً بعي ال اس قد ي مً ب  ب هد  فقهه، يقورأ يف بعوي كت وه الفقوه وال س و  فهمهوا 

قة موو  جهووة أو يفهمهووا موو  غووري  قععوود هلووا أو يف بعوواً  لهووا، ثووي بعوود ذلووك ي ووق هووهلل نف ووه م وو

 ك ري  كرت معمر مع ا يف  فة المىلمء وال عة.

 

 

 ....................................... ما مل يمىلعا وور  شرر مما  ملد فعهكبحلب 

 

 .كبحلب مما  ملد فعه" "قال: 

فالبحلووووب يتملووووود، الفقهووووواء يقملووووومً: إً البحلوووووب يتملووووود مووووو  اهنووووواءي  ً البحلوووووب يف 

ا، وإنرت هم   ب ترييا  تملد م  اهناء نف ه.احلقعقة لعت ن ا س

ب، فهوذا البحلوب أو رَ البحلب معرو  هذا ا نرضو الوذب ن ومعه باللغوة العامعوة الَغو

ب هذا ال ي لب اهناء البهمرية وإً كاً أنرض أو أممد أو غري ذلك م  ا لماًي  نه رَ الغَ 

ماحلسوا أو مواء  متملد يف ا  ل م  اهناء، فهذا ا  ل يف البحلب ممجمد يف اهناء موماء كواً

ا.  حلمس

طحلب  وىل ي أب ما مل يتعمد امرؤ وىل  ور  شرر أو أً يتعمد "ما مل يمىلعا"قال: 

ا بتغعوووريه أحووود ا و وووا   إنوووه حع روووذ ي ووولب البهمريوووة، ف يف اهنووواء، فوووإً  عمووود وىلوووعها ق ووودس

 الل ثة.
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ومووو   ووومر ذلوووك لوووم وىلوووعت ور  نع ووواع يف مووواء،  عرفووومً ال ع ووواع، ور  ال عووواع، هوووذا 

ا بال عواع  وا أو شوايس ور  شرر ه دما  تعمد وىلعه يف اهناء فإنوه ي ولب البهمريوة ي و   نع اهس

 أو ماءس بال ع اع ونحم ذلك، وملله يقال يف ال اب ونحمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ............................ ث وزوال ا  ذاللاا طاهر جيمز امتعرتله يف غري رف  احلد

 

بدأ امل    رمحه اهلل  عاه بذكر ال مع اللواا مو  أنومع املعواه وهوم البواهر، وه ودما هوض 

ا يووودل هوووهلل أً طهار وووه قوووا   هلعوووه، ولع وووت  امل ووو   وغوووريه مووو  أهووول العلوووي ب منوووه طووواهرس

نَْزْْلَا}متعدية إه غوريهي  ً املتعودب هوم البهومر، 
َ
ًرن َ ل  َوأ َُ نَاا ِ َمناَ   ََ لسَّم  {(48)ِمن

ا طاهر يف نف ه مبهر لغريه.[48]الفرقاً:   ، متعديس

 فعمل هذه  فعد التبهري،  عدب، وأما الباهر فهم قا  ههلل نف ه.

هذا اهناء الباهر بعي أهل العلي يقومل: ال أمومعه مواء وإنورت أمومعه شوعرسا آنور، بح وب 

 نتاع لفأي. يف ال ل غري ذلك، وال تاع ههلل العمم  أو ما  غري به، فأممعه ماء باق ء

 ."اللاا طاهر جيمز امتعرتله يف غري رف  احلدث وزوال ا  ذ"يقمل ال ع : 

اهناء الباهر جيمز امتعرتله يف غري هذي  ا موري ، فعرومز يف ا كول، يؤكول، فعرعول يف 

البوو  ، وجيعوول يف ال ووب، وجيعوول يف الت أعوو  لغووري إزالووة ال رامووة،  غ وول بووه اللعوواب إً مل 
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أموري : ال يتمىلوأ بوهي  ً ال  وي  وهلل يف إال  امتخدا ما ي   فعها نرامة، وي تخد  يف غري 

، أً أتمىلأ م  «هم البهمر ماؤه، احلل معتته»ي إنرت أباح المىلمء م  البهمر، اهلل هلعه ومل

البهمر ، ودل ا ذلك ههلل أنه ال يتمىلأ إال م  «هم البهمر ماؤه احلل معتته»ماء ال حر، قال: 

 الباهر.دوً 

وا مر اللاا: أً الفقهواء يقملومً: ال يتيول ا  وذ، ومع و  كمنوه ال يتيول ا  وذ أب أً 

 وولت بووه ال رامووة فووإً ال رامووة ي قوو  ح مهووا وإً ذهووب هع هووا، هووذا هووم البوواهر إذا غ  اهنوواء 

 م همر املذهب.

والووذب هلعووه املحققوومً موو  أهوول العلووي هووي الروايووة اللانعووة يف املووذهب، أً اهنوواء البوواهر 

يتيل ا  ذ، نعي ال يرف  احلدث م لي با فا  أهول العلوي ول  وه يتيول ا  وذ، فلوم غ ولت 

 . ر ف  اء طاهر فإبال رامة برت

 

................................................................................. 

 

ومووو ب ذلوووك أن وووا نقوووومل: إً إزالوووة ال راموووات وا ن ووواث، إنوووورت هوووم مووو  أفعوووال الوووو وك 

ال      هلا ال عة، وما ال ي    له ال عة ال ي    له الفعل، وما ال ي و    وأفعال ال وك

 له الفعل ال ي    له  فة. إذً فهم م  باب اللماز .

 

فموو  الز  قوومل ي: هووود  اشوو ا  ال عوووة، هوود  اشووو ا  الفعوول، ومووو  الز  هوود  اشووو ا  

يف هوووذه امل وووألة، وهوووم الفعوول هووود  اشووو ا  ال وووفة يف الووذب يتيووول، وهوووذا هوووم القوومل املحقوووق 

الووذب ال شووك فعووه، وب وواء هووهلل ذلووك فووإً ال رامووة إذا ذهووب هع هووا موو  اللوومب أو ذهووب هع هووا 

ا أو لذهووب هع هووا موو  ال وودً بووأب  ء يتي موو  ال قعووة هووهلل ا رض أو ء كوواً موواء طهوومرس هووا مووما

يف  ووو ت  بوووالت أع  ال اشووو  الوووذب يعووور  عووولكووواً بووورتء طووواهر، أو كووواً بغوووري مووواء كووورت لوووم ج  
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كال وابمً وغوريه فقوط مو   عوة  أعفشو  هوهلل ال خوار وغوريه، أو بموماد الت أع  ال ابالغ عل 

  .غري امتخدا  اهناء

فإن وووا نقووومل: موووا دا  قووود ذهوووب هوووني ال راموووة فقووود طهووور، كووورت فعووول ال  وووي  وووهلل اهلل هلعوووه 

 .وملي يف غري ما  مر  ومعأ   قريره إً شاء اهلل يف باب البهار  يف باب إزالة ال رامة

ا هذا ما يتعلق ب لمة زوال ا  ذ.  إذس

 

 

 

 

 

 

وهووم مووا  غووري كلووري موو  لمنووه أو طعمووه أو رسووه ب وو  طوواهر فووإً زال  غووريه ب ف ووه : هوواد إه 

 ................................................................طهمريته

 

م  " "وهم ما  غري كلري م  لمنه أو طعمه أو رسه بيشء بدأ امل    يف  عريفه، فقال: 

 . الباهرات

، اهنواء ال لوري إذا  غوري لمنوه كلوري   هلا مع عاً وك مها  حع ي أب  غري ماء   " كلري" قمله: 

ا  ا، ط عس ا ال طهمرس أو رسه أو طعمه بيشء م  هذه ا ممر فإنه حع رذ ي    ماذا؟ يع ي طاهرس

ا  ا، موووا مل ي وووو  م ووووت حرس ا كلووووريس ، ولووووعت هووووذا املووووراد، املووووراد أً ق ووووده أنووووه قوووود  غووووري البعووووي  غووووريس

ا، فإنوووه ال  ا ي ووريس ا، وأمووا إً  غووريت  غووريس ا كلووريس ا، و غووري اللوومً  غوووريس ا كلووريس و غووريت الووري   غووريس

 ي ل ه البهمرية، ل عمبة ذلك.
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أً  وه ووودنا قاهووود : أنوووه يعفووو  يف  ووومر كلوووري  هووو  الع وووري ومووو   ووومر العفوووم هووو  الع وووري

الع ري ال ح ي له، وال ادر ال ح ي له، التغري الع ري ه وا يف املعواه مو  غوري ال راموات فإنوه ال 

 ي لب البهمرية.

ا  ا إذا  غووري طعمووه أو لمنووه بغووري ال رامووة إً كوواً التغووري كلووريس إذً اهنوواء قلووع س كوواً أو كلووريس

ا ال ي ووتبع  كععووته إال بم ووقة أو  عووب أو يمعووته بعووي  موولب البهمريووة وإً كوواً التغووري ي ووريس

ال وواس دوً بعووي فإنووه ال ي وولب البهمريووة للم ووقة،  ً اهنوواء يتغووري دا وورتس بووأدن   ء، ولووم 

 قعل بذلك لمجد حر  شديد ههلل ال اس.

، قمله: بيشء طاهر: أب بيشء مماز ي  ً "م  لمنه أو طعمه أو رسه بيشء طاهر"قال: 

 رية كال افمر والده .غري املرتز  قد م ق مع ا أنه ال ي لب البهم

"هواد مل س فتغري وحوده، فوإً زال  غوريه ب ف وه  كرِ ي يع ي    "فإً زال  غريه ب ف ه"قال: 

ا بعد ذلك، ومعأ  إً شاء اهلل يف امل اثر  بعد قلعل.إه طهمريته"  ي يع ي يرج  طهمرس

 .طهمريته رف  احلدث وأزال ا  ذ فإذا هاد إه

 

 ...........................وامتعمل يف رف  حدث وم  الباهر ما كاً قلع س 

 

ع الباهر، قال:  ً قلع س يقمل ال ع : ال مع اللاا م  أنما وامتعمل  "وم  الباهر ما كا

 .يف رف  حدث"

 اوىلووومءس ً َمووو   مىلوووأ أو اغت ووول غ ووو س وهوووذه امل وووألة التوووي ذكرناهوووا ق ووول قلعووول، وهوووم أ

واج سا فإً هذا اهناء ال اقي واملتقاطر م  اغت اله أو كاً ه ده ماء قلعل أقول مو  القلتوني، ثوي 

ا ال يرفوو   عوول ال واقي ال يرفوو  احلودث،انغموت فعووه لرفو  حدثووه فوإً هووذا اهنواء القل ي وو   طواهرس

 حدث غريه.

 إذً اهناء إذا امتعمل يف طهار  واج ة، فإنه ال يرف  احلدث.
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ء كواً هوذا اهنواء  أ غر أو أكض وكاًدث حلأب  مع   طهار  واج ة الغ لة ا وه، موما

ا فرم  أو كاً أقل م  قلتني وانغمت فعه    .، ما دلعل ا ههلل ذلك؟املرء متقاطرس

أً ال  وي  وهلل  يف ال وحعحني مو  حوديذ أيب هريور  ريض اهلل ه وه نقمل: دلعل ا ما جواء

 .«الدا ي ب  ه  االغت ال يف اهناء»اهلل هلعه وملي قال: 

: واملووووووراد  كوووووودقووووووالما ووووووا وهووووووم قلعوووووول  دوً القلتووووووني ،لوووووو ه ووووووا باهنوووووواء الوووووودا ي أب الرا  عت جاريس

ا وموو ت لي هووو  حروووي القلتوووني بعووود قلعووولي  ً اهنووواء ال لوووري ي ووومو باإل ووواع جيووومز   م وووت حرس

 لقلعل.حلد اا االنغرتس يف ال حر ، فقالما: املراد به :

 ي محل ا هوهلل الدا س يف اهناء القلعل الدا ي ،االنغرتوبي ال  ي  هلل اهلل هلعه وملي ه  

 وا نحمول أح وا  ال وارع هوهلل العلوة ، البود أً ي ومً لعلوةي  ً ا  ول أن القلعل هرف ا هنواذا ،

 إال أً نعرت فإذا هرت قل ا  ع د.

وغوريه  " ال وايف "ملل ما قل ا يف اهناء الذب نلت به املرأ  يقومل أهول العلوي كواملمفق يف 

ذلك جعلوما لوه أربعوة أو ولو لتع د لعت معل  ، فو  يقواس هوهلل املورأ  غريهوا ، ل فعه اهم ا 

  ي املعلل يقاس هلعه غريه.احلو س ة رشو  ، دا رتس احل ي غري املعلل يضعق ،

 

 اا ي قي المىلمء ق ل غ لها ث ثس نممس  أو انغم ت فعه كل يد امل لي امل ل  ال ا ي لع س 

 

ف حل وا هو  العلووة  ل  وي  وهلل اهلل هلعوه ومولي التعلعول ،يف كو   اف قومل: إً هوذا ا  ول 

فعقومل: مل ي وه ال  وي مولب البهمريوة ،  ؤنوا هوهلل أً العلوة هويفقهاو هل العلي هلول ، وم و  

ف أنوه ه ودما انغموت فعووه ا ول  لي هو  ذلوك إال  جول مولب البهمريوة ، وهلل اهلل هلعوه ومو

 وهذا هم دلعلهي وكل م ألٍة فعها ن   ونأر. اا إذا انغمت فعه ال ير ف  حدثه ،فالل

ا ال  فاملق وومد أً اهنوواء إذا رفوو  بووه حوودث  وكوواً قلووع س أب دوً القلتووني فإنووه ي وو   طوواهرس

ا.  طهمرس

ا ي قي المىلمء نممس  " أو انغم ت فعه كل يد امل لي امل ل  ال ا ي لع س يقمل ال ع : 
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  . " ا ب عة و  معةق ل غ لها ث ثس 

إذا »ث وووووت يف ال وووووحع  مووووو  حوووووديذ أيب هريووووور  أً ال  وووووي  وووووهلل اهلل هلعوووووه ومووووولي قوووووال: 

ا ق ل أً يدنلهرت يف اإلناء ،امتعق  أحدكي م  نممه فلعغ ل يديه  فإنه ال يدرب أ و   ث ثس

 .«با ت يده

 .«إذا امتعق  أحدكي م  نممه فلعغ ل»يقملمً: ال  ي  هلل اهلل هلعه وملي قال: 

ا أ ووغر وإنوورت لووعت  لعوود ، فه ووا حوودث  ح مووي  هووهلل العوود ،فوودل هووهلل وجوومب غ وول ا حوودثس

ووا وهووذا هلعووه فعروو نوواص  هبووا ، حوودث كلووري موو  التووابعني ومتقوودمي أهوول ب غ وول العوودي  ث ثس

ا ، المجومب هذا احلديذ ههلل المجومب وال  وار  لوه هو   العلي أنه جيب غ ل العدي  ث ثس

إموا  با دبي وإنرت هم معلل  بمع و  آنور ،فلعت م  باب اآلداب  نه غري معلل إه ال دب ، 

 م ذكرها بعد قلعل.و علل  بال رامةبالتع د أو م

ا جيب غ ل العدي   غم هرت يف اإلناء فقد نال   طعب لم ق ل أً يغم هرت يف اإلناء ،إذس

 ب ههلل املخالفة م  احل ي المىلعي؟أمر ال  ي  هلل اهلل هلعه وملي ما الذب ي  

بمع   أً هذا اهناء القلعول الوذب ي ومً  ذا اهناء وملب البهمرية م همء هبف اد المىل نقمل:

ا فإً هذا اهناء ال جيمز المىلمء  به دوً القلتني إذا وىل  ال ا ي يده فعه ق ل غ لهرت ث ثس

 .......................................................................... ب عة و  معة

 

نعي جيمز رشبوه وجيومز أكلوه والبو   بوه وغوري ذلوكي يع وي جيعول يف ا كول ل و  ال يتمىلوأ بوهي 

 واملع   هم ملب البهمرية.،  ن ا محل ا بي ال  ي  هلل اهلل هلعه وملي ههلل مع   

 هذا املع   هناذا قعل يغ ل يده؟ طعب

ومع و  قملوه:  ، «إذا اموتعق »البد أً ن أر للحديذ فال  ي  هلل اهلل هلعه وملي قوال: 

ي " يد م لي "قال: ، قٍي للمىلمء م  نمٍ  ناأً ي مً أحدكي م  نممه أب البد  إذا امتعق 

  نه قال: إذا امتعق  أحدكي أب م  امل لمني.

يتروووه إه امل لفوووني وغوووري أنوووه أب ممووو  ي ووو  وىلووومءه  ً احلوووديذ ا  ووول  " امل لووو  "

إذا اموووتعق  »  وووي  وووهلل اهلل هلعوووه ومووولي قوووال: ال وووا ي لوووع سي  ً ال بوووه،امل لفوووني غوووري خماطوووٍب 
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 هذا نم . ،«نممهأحدكي م  

ً أحدكي » وملي:ي فألً آنر احلديذ قال فعه ال  ي  هلل اهلل هلعه «لع س »وأما قمله:  فإ

نوم  اللعول هوم  اللعول،وال   ومي العورب اليشوء با تسوا إال إذا كواً يف  ،«يدهال يدرب أ   با ت 

وووا،وأموووا يف ال هوووار فووو  ي وووم   ال عوووات، وال  وووي  وووهلل اهلل هلعوووه ومووولي مووو  أف ووو  بووول هووووم  بعا س

 أف   ال   الذي    لمما بالعربعة.

فهوم نوم  اللعول فقوط دوً نوم   اللعول،ً املق ومد بوه يودل ا هوهلل أ ،«يودهأ   با ت »فقمله: 

ووواي و ً نوووم  ال هوووار  ال هوووار،  عووور  ال وووخص  ي لووور،نوووم  ال هوووار ال جيوووب فعوووه غ ووول العووود ث ثس

فلوم قلووت هبوذا اليشوء ل وو   غبوة،نا وةس إذا كواً يف مه تووه كول ن و  موواهة ير واح ويأنوذ لووه 

 ه اك م قة ههلل ال اس بمجمب الغ ل.

ووو" قوووال:  ىلووومء الوووذب " ا يووو قي المىلووومءنممس والَمىلووومء كووورت مووور مع وووا موووا ، هوووم الفعووول  الم 

 وال م  الذب ي قي المىلمء معأ  بعد قلعل هم نم  ال ا ي دوً القاهد والقا ي. به،يتمىلأ 

موووعمر مع وووا إً شووواء اهلل أنوووه جيوووب ال عوووة لغ ووول العووودي   بوووا يف مع ووو   " ب عوووة و  ووومعة" 

احلدث وأما الت معة فإبا واج ة  وقعل م ة، فأما وجمهبا فلحديذ أيب هريور  ريض اهلل ه وه 

 .«ال وىلمء مل  مل يذكر امي اهلل هلعه»عه وملي قال: أً ال  ي  هلل اهلل هل

 . وذلك واجب

وهم ما وقعت  اللالذ نرت سر  امتعرتله إال للرضور  وال يرف  احلدث وال يتيل ا  ذ

 .................................................................. فعه نرامة وهم قلعل

 

قال اإلما   ول   ذلك،قال اإلما  أمحد واإلما  مالك رمحهرت اهلل  عاه: ال ي   حديذ  يف 

أمحد: العمل هلعهي  نوه ث وت هو  همور بو  ا بواب ريض اهلل ه وه أنوه كواً ال يتمىلوأ إال ذكور 

 فدل ا ذلك هلعه. هلعه،امي اهلل جل وه  

فوووإبي يوووروً أً  فقها  وووا،  والووذب هلعوووه املتوووأنروً وجوومب الت ووومعة وأموووا املتقووودممً موو

الت معة م ة  ههلل المىلومء ولع وت واج وةس  ً احلوديذ ال ي و  فعوه كورت ىلوعفه اإلموا  مالوك 

 واإلما  أمحد.



 
  42 

 
 عبد السالم بن حممد الشويعر: الدكتور شرح الشيخ

أب أً غ ووول العوووودي  واجوووب وهوووذا هووووم رأب املتوووأنري  وأمووووا  "وذلوووك واجووووب " قوووال: 

فووإً يع ووي  ا قوورب،املتقوودممً كوورت ذكوور ذلووك ا وو ل وغووريه فووإنرت يووروً أً االمووتح اب هووم 

 الت معة ههلل المىلمء وههلل غ ل العدي  إنرت هم م دوب.

ع املعاه  "اللالذ " يقمل امل    رمحه اهلل  عاه:  ال رت،: أب اللالذ م  أنما

بأً ستاجه إلنقاذ نف ه أو إنقاذ غريه م   لرضور ،أنه سر  امتعرتله إال  كال شوال رت 

 امل لمني فحع رٍذ جيمز وإال فإنه سر .

والوو رت  ح معووة، نووه نرووت  نرامووةس ي  " وال يتيوول ا  ووذ وال يرفوو  احلوودث "قووال: 

ا ل ف ه ناهعك أً يبهر غريه.  احل مي لعت مبهرس

 ."وهم ما وقعت فعه نرامة وهم قلعل " ثي بني هذا ال مع م  اهناء فقال: 

واهنواء ال لوري موا املعاه نمهاً ماء  قلعل  وماء  كلري، واهناء القلعول هوم موا كواً دوً القلتوني 

مووة فعووه   املوورء وقوومع ال رااً قلووع س ووقعووت فعووه نرامووة وامووتعق، فاهنوواء إذا كوو زاد هووهلل ذلووك

ع ال رامووات قوود يعفوو  ه هووا ومووعأ  إً شوواء اهلل نوومع و قوومع ال رامووة، وكعوو  أً بعووي أنووما

ا.  إذا كانت ي ري س جدس

ا. " وهم قلعل  "فقال:   بمع   أنه دوً القلتني فإنه ي مً نر س

ً كلريا و غري هبا أحد أو افه فإً زال  غريه ب ف ه  ............ أو بإىلافة طهمر إلعه أو كا

 

ا أب قلتووني فووأكلر ووقعووت فعووه ال رامووة فإبووا ال   وول ه البهمريووة إال  وإً كوواً اهنوواء كلووريس

موو   هنووا جوواء ه وود ابوو  ماجووه الووري ،وهووم اللوومً أو البعووي أو  الل ثووة،يتغووري أحوود أو ووافه أً 

اهنوواء طهوومر  ال ي ر ووه  ء  إال مووا »حووديذ أيب مووععد أً ال  ووي  ووهلل اهلل هلعووه وموولي قووال: 

 .«غلب ههلل طعمه أو لمنه أو رسه

هوووهلل العمووول هبوووذا احلوووديذ وإً  قوووال أهووول العلوووي ومووو هي ابووو  ه ووود الوووض: أ ووو  أهووول العلوووي

 هذا احلديذ. تاحلديذ يف هر    لي بعي هلرتء 

ا.  فإذا  غري أحد أو افه الل ثة ب رامة فإً اهناء ي مً نر س

إذا كوواً ال ووخص  اهنوواء،بوودأ يووت لي هوو  كعفعووة  بهووري  "فووإً زال  غووريه " يقوومل ال ووع : 



 
 43 

 
 (1كتاب الطهارة ) -املقدمة 

 بتبهريه؟ه ده ماء  نرت ف ع  يقم  

لمنوه وأرجعتوه إه اللومً  بوأً بقوي فأتتوه ال ومت فغوريت " إً زال  غريه ب ف وه "فقوال: 

زال  غوري ب ف وه أ و    فوإً ونحمهوا،أو غريت رسه فأرجعته إه الرا حة الب عععة  الب ععي،

ا،  وهذا بإ اع أهل العلي وال ن   يف ذلك. م ه،فعرمز المىلمء وجيمز االغت ال  طهمرس

إذا كاً املرء ه ده ماء  قلعل وقعت فعه نرامة ثي أىلا   "أو بإىلافة طهمر إلعه " قال: 

فغلووب ال لوووري هووهلل القلعووول ثووي زالوووت ا و ووا  فإنوووه حع رووٍذ ي ووو   اهنووواء  م وووه،إلعهووا مووواء  أكلوور 

ا بأً زاد اهناء ال لري حت  غال ه فم ل إه القلتني.  طهمرس

بعسووا بوال يف  م ورد ال  ووي ودلعول ذلوك مووا ث وت يف ال وحع  موو  حوديذ أيب هريور  أً أهرا

ثووي موو  ه هووهلل بوومل  موواء، ووهلل اهلل هلعووه وموولي فووأت  ال  ووي  ووهلل اهلل هلعووه وموولي بووذنمٍب فعووه 

و ععوووود اهنوووواء إه  ال رامووووة،فوووودل هووووهلل أً م ووواثر  ال رامووووة باهنوووواء  تيوووول هوووذه  ا هوووورايب،ذلوووك 

طهمريتووه ، هووذا مووا يتعلووق بال وو ب اللوواا يف التبهووري وهووذا با فووا  أهوول العلووي، غووري أً ه وواك 

قعومد، ف عضوهي يور  كورت هوم رأب امل و   واملتوأنري  أنوه ال بود إذا كلور اهنواء القلعول الو رت 

أً ي ل حده إه ال لري وهم قلتاً فأكلر وبعضهي يقومل: بمبلوق التغوري أب رجومع اهنواء إه 

 أ له.

  وي ق  بعده كلري طهر أو ب تح م ه

 .....................................................م  ق ل هرر  قري ا وال لري قلتاً

 

 ق  فعها ي د   معتة،ال رر إذا وقعت فعها نرامة كأً يق  يف ال رر  " أو ب تح م ه" قال: 

 أو يق  فعها  ء  م  هذه ا ممر. ونحمه،فعها شا  أو ي د  فعها ناقة أو حعماً كهٍر 

فعقوومل أهوول العلووي: إً  بهووري هووذه  فعووه،فووإذا رشب ال وواس موو  ما ووه وجوودوا طعوورتس للمعتووة 

ي وتح مواء  كلوري ثوي  ويرمو ،ي وتح يع وي يؤنوذ مواء  م وه،ي وتح مواء  كلوري  ال رر ي مً ب تحها بوأً 

 فحع رٍذ  بهر. فعه،بعد ذلك ي ق  اهناء ال اقي ال أثر للبعي وال الري  

ا يف ا مفل فقد غتأت وم  ال تح   مً قد غلب ههلل  ً ال رامة وإً بقي هع ه

امل    أً ي ق  بعده كلريي  ً ال لداً ختتل   ل   ب ٍ  ذكره أجتا ها،  ك إنرا  
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ا م  ا مبار لعت يأ  م  هرو  ا رض وإنرت  آبارها، ف عي اآلبار يترم  فعها اهناء غمعس

ا ثي جيم  فعه سفرونه ونا ةس امل اطق اجل  احلفر،ي مً بملابة   اهناء،لعة سفروً ال رر حفرس

 فع مً بملابة الضك .

فهذا إذا نتح وقد  وكلر ه،نعي قد   مً فعه م امات فهذا ال رر قد يعر  قلة اهناء فعه 

 مقبت فعه معتة  أو مقبت فعه نرامة قد نعلي مقدار اهناء ال اقي.

ا فوو  نعوور  قلتهووا وكلريووا  ول وو  يغلووب هووهلل الأوو  أً اهنوواء وقوود   وومً ال روور همعقووةس جوودس

 الذب ي ق  كلري.

 ."وال لري قلتاً "  يقمل امل    رمحه اهلل  عاه:

املععوار يف التفريوق بوني ال لوري والقلعول هوم القلتواًي  ً ه ودنا قاهود س رشهعوة مهموة وهوم 

يف التفريوووووق يف  قوووووديرها أً نرجووووو  إه الووووو ص مووووو  ال تووووواب أنوووووه إذا فووووور  بوووووني ح موووووني ف بووووود 

 فإً مل نرد رجع ا إه داللة العر . اللغة،فإً مل نرد رجع ا إه داللة  ة،وال  

ا بني القلعل وال لري مو   فقود ث وت مو   املعواه،ف أرنا فمجدنا أً يف ال تاب وال  ة  فريقس

إذا بلوغ اهنواء قلتووني مل »حوديذ أيب هريور  ريض اهلل ه وه أً ال  ووي  وهلل اهلل هلعوه ومولي قووال: 

 .«سمل ا  ذ

 .....................................................................والع ري ما دوبرت 

 

ا احلد هم   " واملراد بالقلتني كرت هر  ذلك اب  جريج رمحه اهلل  عاه قال:  القلتاً،إذس

 ."م  ق ل هرر 

 ال  ري ،الق ل هي اجلرار  مقعاس،وهرر هي ا ح اء وقد كانت ق ل  ختر  م ها هلا 

والعووووورب ه ووووودهي  وغريهووووا،كال وووواع واملووووود وا وقعوووووة  يتغوووووري،ف وووواً هلوووووا مقعوووواس معووووورو  ال 

 والتابعمً رمحهي اهلل وم  بعدهي هرفما هذا املقدار وقدروه. يعرفمبا،مقايعت 

وم  أول م  قودر القلتوني ابو  أيب زيود  التقديرات،ولذلك قدروا هذه القلتني بعدٍد م  

فإنه قدرها با وزاً بالرطل واه ض هلعه اب  الق ار يف  " الرمالة "قريواا اهنال ي يف ال

ميل إنه كع  يم    قدير ا حرا  باملمزونات وهذا ك   طاه اىلا ه ههلل الرمالة فقال: 
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 له بعد قلعل. ل   ربرت ن ري فعه،

 

ا،أب كول موا كواً أقول مو  القلتوني فإنوه ي ومً  " والع ري موا دوبورت "قوال:  وانت هوما  ي وريس

هلووووذه القاهوووود  ه وووودما نقوووومل إً ال لووووري هووووم القلتوووواً فووووإنرت هووووم موووو  بوووواب التقريووووب ال موووو  بوووواب 

ا. التحديد،  وقد نص فقهاؤنا أً هذا هم املذهب جتمس

ا التحديووود بوووالقلتني مووو  بووواب التقريوووب ال مووو  بووواب التحديووودي  ن وووا لوووم قل وووا مووو   بووواب إذس

ا الفر  م  واحد أو م تي   م تي م عب واحد ولعت كذلك. واحد،التحديد إذس

  ووحع ،ولووذلك بعضووهي موو  بوواب اإللووتا  بووأً القلتووني موو  بوواب التحديوود أنووه قوومل غووري 

 هم؟قالما: ما  لغت،قال: ه دب ل ي 

وا،قال: لم أً رج س ه ده ماء  ف ب م ه كلوب    و    ولوم بوال فعوه كلوب    و    نر س

ا،  كع ؟ طهمرس

وا  التحديود،قال:  ن ي  قملمً بأً القلتني ههلل مو عل  فوإذا رشب ال لوب مو  قلتوني كامس

ا،فع مً ماء  قلعل  ولغ فعه كلب  فع مً  قلتني،أ    أقل م   وإً كواً قلتوني ف وال فعوه  نر س

 ال لب فهم كلري  فتاد ه  القلتني.

قي ون   م   بالقدو وم احتهرت أب وثرتنمً رط  وم عاً  ومها س رت ة رطل بالعرا

ً ذراع ورب  طمال وهرىلا وهمقا  ................................................القلتا

 

 رسوووه،فوورت زاد هوو  القلتووني سموول ا  ووذ وال ي ر ووه إال مووا غلووب هووهلل لمنووه أو طعمووه أو 

له باطول فال وحع  املروتو  بوه وال شوك ولذلك فلرت كاً هذا ال ز  باط س نقمل: إً ما أ و

فلم    ت أنه قلتاً أو  التقدير،أً التحديد بالقلتني إنرت هم ههلل م عل التقريب ال ههلل م عل 

 دوبا فتأتعه با كلر وهم ا  ل  لك وهم أً ي مً قلتني.

قي "أت  امل    يف  قدير القلتني فقال:  ابتودأ امل و   ، و "ومها س رت ة رطول بوالعرا

قعة   ل   ني: بذكر ا رطال العرا

قعة هي التي قدر هبوا اإلموا  أمحود القلتوني فهوم ا ن وب  ال  ب ا ول: أً ا رطال العرا
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 ل  م ه هذا واحد.

قووي هووم الرطووول الووذب كوواً يف  ههوود ال  ووي  ووهلل اهلل هلعوووه ال وو ب اللوواا: أً الرطوول العرا

ولوذلك هنووا نقومل س وورت ة رطوول  حرمووه،وكووض الرطول امل ووي بعوود ذلوك فقوود  غوري  ومولي وأمووا

قووووي أب بالرطووووول الوووووذب كووووواً يف ههووووود ال  وووووي  دهلوووووا بالرطووووول اثوووووي بعووووود ذلوووووك أتووووو  بووووورت يع،  هرا

 ."وم عاً ون   م   بالقدو  وثرتنمً رط س " فقال:  املقدو،

فواملمفق رمحوه اهلل  عواه هنوا  بلودهي، مً أً يذكروا ما يعادل الرطول بح وب تعالفقهاء ي

قعة ثي يذكر بعدها و عادل با رطال الدم قعة. دم قعسا،كاً   يذكر ا رطال العرا

قووووي  ي تفوووووي با رطووووال  قعوووووة،الوووودجع   نوووووه هرا ال ووووع   قوووووي الوووودي  الفتووووومحي  نوووووه  العرا

وامل     ً أ له  ال علعة،ال ع  م  بل اً يذكر ا رطال  املرصية،مرصب يذكر ا رطال 

 ملقدس فإنه يذكر ا رطال املقدمعة.مقدو  م  طمل كر  برانب بعت ا

ف أنووه يقوومل: هووذه ا رطووال التووي نتعاموول هبووا يف بلوودنا ولل ووع  ممموو  احلروواوب رمووالة 

وهوووهلل العموووم   آنووور،ممجووومد  يف كعفعوووة يع وووي موووا هوووي املعادلوووة ل وووي نوووربط بوووني رطوووٍل ورطوووٍل 

ًٍ التقدير با رطال اآلً نادر بل ال ي اد ي تخد ي  ً الرطول  وا، وحود  كعوٍل ووز موا  وإً معس

 ل    م ا التقدير اللاا. م تخدمة،يع ي به الفقهاء ه ا وحد  ال عل وهي غري 

ً ذراع ورب  طمال وهرىلا وهمقا  ..................................وم احتهرت أب القلتا

 

ا "وم احتهرت " قال:  الذراع ما هم؟  "ذراع ورب  " وم احتهرت  أب م احة القلتني معس

ا.  م  ابتداء ا  اب  إه املرفق كل هذا ي م  ذراهس

وويف ذراع وربوو   طوومالس " ذراع  وربوو    وويف ذراع وربوو  ا هرىلس ا موواذا؟ ذراع " ن ووا همقس عمها إذس

 طمله؟طعب الذراع كي ورب  م ع ة ، 

قوال العلورتء رمحهوي اهلل  عواه: إً الوذراع يعوادل الوذب م و  هلعوه ال وافععة واحل ابلووة أً 

وووا يع وووي زود شووومية مووو تعات   ي وووري ،الوووذراع واحووود  وموووتمً مووو تعسا وث ثوووة أربووواع ال ووو تي  قري س

 واحد  ومتني م تي وث ثة أرباع.

ا الذراع والرب  كي   ي مً؟إذس
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ذراع وربووو  أرضب واحووود وموووتني فا ووولة س وووة   قري سوووا ون ووو ، قري سوووا مووو عة ومووو عني 

 م عة وم عني  قري سا ون  . وم عني يف واحد ورب  ي    كي؟

 ل ات؟طعب م عة وم عني ون   م تعم  م عب كي  عادل م  

ا،مهلة  ا ارضهبا يف ألو ي  ً املو  يعوادل  جدس  ألو ، عادل م عرت ة وس ةس وم عني ل س

ا  ً ال  تي يعادل  ا يف كي؟ امل  امل  يعادل ما ة  ما ة،ارضهبا يف ما ة هفمس م تي فارضهبا إذس

 الماحد ارضبه يف أل .

ا س ووة  ومو عمً أو موو عة  ومو عمً ون وو  موو تعسا  لووٍ ،ف ول مووٍ  م عوب يعووادل ألو   إذس

  عادل م عرت ة ث ثة وم عني أو س ة وم عني بالض ط.

ا،ة ومووو عني موو عرت ة ث ثوو طعووب هووذا إذا أتعووت بإنووواء فعووه موو عرت ة وس ووة ومووو عني أو  لوو س

 ما نقص ه ه بل ي  أو ث ثة فهم أقل م  قلتني. قلتاً،ث ثة وم عني ل  فهي 

 

 

 

 

وإً شوك يف  فإذا كاً اهناء البهمر كلريا ومل يتغري بال رامة فهم طهمر ولم م  بقا ها فعوه

كلر ه فهم نرت وإً اشت ه ما غمز به البهار  برت ال غمز بوه البهوار  مل يتحور ويتوعمي بو  

 ...إراقة

 

 بمع   أنه قلتاً فأكلر. "ا فإذا كاً اهناء البهمر كلريس " يقمل ال ع  رمحه اهلل  عاه: 

 ."ولم م  بقا ها فعه  فهم طهمر  "  يتغريوق  يف نرامة ومل  "ومل يتغري بال رامة " 

ه  يقومل: إً اهنوواء ال لووري لووم وقو  فعووه نرامووة ولووم كانووت هوذر  آدمووي أو بملووه فإنووه ال ي وول

ا م  املتأنري  يفر  فعق ي ال لري إه ق مني: كلري  وم ت حر.  البهمريةي  ً بعضس

وأمووووا ال لووووري  بووووالتغري،فعقملوووومً: إً امل ووووت حر ال ي وووولب البهمريووووة بمقوووومع ال رامووووة إال 

 البهمريووووة،موووت حار فووووإذا وقعوووت فعوووه هوووذر  آدمووووي أو بملوووه فإنوووه ي ووولب االالوووذب ي ووومً دوً 



 
  48 

 
 عبد السالم بن حممد الشويعر: الدكتور شرح الشيخ

د طريقة ممم  يف وهذه   ."" التا

بو  أً ي ومل أحودكي يف اهنواء »ههلل ذلك بقمل ال  ي  هلل اهلل هلعوه ومولي:  وي تدلمً

 .«الدا ي ثي يغت ل فعه أو م ه

ول ووو   يتغوووري،دل هوووهلل أً بووومل اآلدموووي ي ووولب البهمريوووة وإً مل " ثوووي... ي ووومل "فقملوووه: 

 املعتمد ه د املتأنري  ما ذكره امل   .

أب وإً شوك أً اهنواء هول هوم كلوري أ  هوم  " وإً شك يف كلر وه فهوم نروت" يقمل ال ع : 

  قلعل؟ فإن ا نقمل: إنه نرتي  ً ا  ل هد  ال لر  وإً ا  ل القلة وذكرناها ق ل قلعل.

 ."وإً اشت ه ما غمز به البهار  برت ال غمز به البهار  مل يتحر " ال ع :  يقمل

يع وي لووم اشوت ه ه ووده موا ني أحوود اهنوا ني نرووت  واآلنور طوواهر و ومر  ذلووك: بوأً ي وومً 

أو أً الرجووول يف  لموووٍة وال ي وووتبع   بعووو هرت،ً فووو  ي وووتبع  التفريوووق أهمووو  وه وووده ما وووااملووورء 

أو أً أحووود اهنوووا ني  طهوووار ، وقعوووت فعوووه قلعووول  أو أً أحووود اهنوووا ني نروووت   اهنوووا ني،التفريوووق بوووني 

،طوواهر  واآلنوور  غوومز ي ووومل ال مووا  غووومز،هووذا مع وو  قملوووه: مووا غوومز بوووه البهووار  بوورت ال  طهووومر 

 نوه يف هوذه احلالوة ال ي وع التحورب  نوه ربورت لوم  " مل يتحر "قوال: ر ، ال رت وي مل الباه

ا  احتر  امتعمل ماءس  ف   ر ف  طهار ه.  رمس

 . ويتعمي ب  إراقة

 .............................إه   م  أراد أً ي تعمله  ءويلت  م  هلي ب رامة 

 

فوو   " بوو  إراقووة" ،  ح وورتس فع تقوول إه ال وودل فع وومً بملابووة الفاقوود للوورتء  " ويتووعمي "قووال: 

يف وهوذا  للورتء،ل ي ي مً فاقد حقعقةس  هيريق اهناء ن فسا  يب القامي ا رقي فإنه قال: يريق

موو  بوواب الت  عووه واإليوورتء  ووو   أيب  "" بووو  إراقووٍة ولووذلك قووال: ي  احلقعقووة موو  إ وو   اهنووال

 القامي. 

 ." إه   م  أراد أً ي تعمله  ءويلت  م  هلي ب رامة " قال: 

ووا أً     ووضه،موو  رأ  غووريه ي وواد أً يقوو  يف نبووأ فعلتمووه رشهس
ٍ
كموو  رآه معتمىلووأ موو  موواء

حدثوه ال ير فو  وهوم مو  ا مور بواملعرو  وال هوي هو   نرت جيب هلعه أً  وضه بوذلكي  ً
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وكوذلك مو  رأ    وضه،وكذلك م  رأ  غوريه مع و  يف بقعوٍة نر وة جيوب هلعوه أً  امل  ر،

 غريه يأكل يف بار رمضاً نامعسا فعرب هلعه أً يذكره وه ذا.

ا المجوومب مترووه   أراد أً ي ووتعمله "" إه مووه إً قووال:  وأمووا ال ووخص الووذب  للعووامل،إذس

 يريد التمىلؤ فعقمل الفقهاء: إً له حالتني: 

ه وووواك  اهنوووواء،احلالوووة ا وه: أً ي وووومً قوووود غلووووب هووووهلل   ووووه أو وجوووودت أمووووارات  ب رامووووة 

 فحع رٍذ يلتمه ال ؤال. اهناء، مجد أمارات ب رامة 

امووة اهنوواء فإنووه ي وووره ال ووؤال هوول اهنوواء نروووت  أ  وأمووا إً مل  مجوود أمووارات  وودل هوووهلل نر

طاهر؟ وقد جاء همر ريض اهلل ه ه يف طريٍق فخر  م  بعٍت ماء  فقال  واح ه الوذب يميشو 

 طاهر؟معه يا  احب الدار أنضنا هل اهناء نرت  أ  

وم ب كراهة العلرتء يف ال ؤال ه  طهوار   البهار ،فقال همر: ال ختضناي  ً ا  ل 

يقووووو  املووووورء يف المموووووماسي  ً أ وووووا  ل وووووع ً مل  مجووووود أمارا وووووه أب أموووووارات ال راموووووةي اهنووووواء إ

ولوو علي أً  ال وواب،وكلووري  موو  ال وواس يقوو  يف هووذا  البهووار ،ا نووم  أموور الممووماس نبووري يف 

قالوووووه زرو  مووووو  فقهووووواء  مووووورض،المموووووماس مووووورض كووووورت قوووووال بعوووووي أهووووول العلوووووي المموووووماس 

 اهنال عة.

.................................................................................. 

 

 مووو  ذلوووك أً  رش،فالمموووماس مووورض وهوووم 
ٍ
ولوووذلك جيوووب هوووهلل امل ووولي إذا وقووو  يف  ء

 موووو  ذلووووك إال أً ي وووومً 
ٍ
 م ووووتعق سا،يوووورغي ال ووووبعاً وموووو  إرغووووا  ال ووووعباً أال يلتفووووت إه  ء

 .ولذلك يقمل أهل العلي: إً يقني املمممس ه ت يقني غريه

 ال اس ث ثة: 

، ، ممممس   ومتممط وهم هامة ال اس. ومت اهل 

  أوور فيقع ووه م و مك  فعوه  بول -يقع ووه لوعت اللابوت-معتوض فأموا املممومس فإنوه يقع ووه غوري 

وا قود يقو  يف المموماس  ال وعباً،فريغي  لألكلر، ولوذلك فامل ولي إذا ابتودم يف ال وؤال أحعانس

 بعد ذلك.
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وال  ي  وهلل اهلل هلعوه ومولي أغلوق أبوماب المموماس يف م وا ل ومو  ذلوك موا جواء ه ود 

ال »أيب داود موووو  حووووديذ ابوووو  ه وووواس ريض اهلل هوووو هرت أً ال  ووووي  ووووهلل اهلل هلعووووه وموووولي قووووال: 

ا -ه ي وومل  أحوودكي يف م ووتحمه ثووي يغت وول فعوو  ،«م ووهفووإً هامووة الممووماس  - ولووم كوواً كلووريس

  فاإلن اً ال يأ  برتء قد وق  فعه نرامته  نه قد يؤدب إه الممماس.
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 باب اآلنية
 .هبرتي اح اختاذ كل إناء طاهر وامتعرتله ولم ثمع ا إال آنعة الذهب والفضة واملممه 

 

بووودأ امل ووو   رمحوووه اهلل  عووواه بوووذكر أح وووا  اآلنعوووة وأورد املؤلووو  اآلنعوووة بعووود اهنووواءي  ً 

ويوذكر امل و   وغوريه مو  أهول  باهنواء،اهناء إنرت سمل يف اآلنعة فهوم بملابوة المموعلة ل نتفواع 

ا أنر  لع ت متعلقةس   كاالختاذ وغريه. باآلنعة،العلي يف باب اآلنعة أح امس

ي اح اختاذ كول إنواء طواهر واموتعرتله ولوم ثمع وا إال آنعوة " هلل  عواه: يقمل ال ع  رمحه ا

 ."الذهب والفضة واملممه هبرت 

ا هعاً اإلباحة إال  هد  ه دنا يف ال ع أً ا  ل يفا  ل يف اآلنعة اإلباحة  ً القا

  و   موماء  و   مو  ن وب أو مو  زجوا   التحريي،أً يرد دلعل  ههلل 
ٍ
 م  أب  ء

ٍ
ف ل إناء

أو موو  أموومٍر مل ي وو  ا وا وول يعرفمبووا كهووذه اآلنعووة التووي  وو عت موو  ال  مووتعك وغووريه فإنووه 

 جيمز امتعرتهلا إال ما بي ه ه كال رت واملعتة وآنعة الذهب والفضعة.

 طاهٍر وامتعرتله ولم ثمع سا 
ٍ
ا قمل امل    اختاذ كل إناء ،إذس أب ولوم كواً ثم وه أغوهلل  م اح 

قلومب الفقوراءي  م  بلمر وغريه فإنه ال ي رسو  وال  ب أً املرء لم امتعمل إناء الذهب،م  

 ال يعرفه إال ا ماص م  ال اس. والفضة، ً أغلب ال اس ال يعر  قعمة غري الذهب 

ولذلك فإً  فريق املعادً ا  ع ة ه  املعادً ال فع ة غري الوذهب والفضوة لوعت كول 

نوواس  س وو ه،أحووٍد  ووا ولووم  لووة،قوإنوورت س وو ه أ  فامووتخدا  الرجوول مللوول هووذه ا شووعاء ي وومً م احس

  ً الفقري ال يترضر بذلك يف نف ه هذا م  جهة.ي كاً غالعسا 

ومووو  جهوووٍة أنووور  قوووالما:  ً ا  ووول يف ا ثووورتً التوووي يتعامووول هبوووا ال ووواس هوووي الوووذهب 

فووو  جيووومز ، ولوووذلك فووو  جيووومز الربوووا هبووورت  كوووأثرتً،وال وووارع نأووور إه هوووذي  ا موووري   والفضوووة،

  إال يف باب الرص . اٍت جعلهرت ملم

فوو  جيوومز أً   وو   بووديٍ  ونحووم ذلووك، وكووذلك فوو  غعوول م وو مهاٍت إال فووعرت امووتل ي 

 حلاجٍة كال   وغريه مما ربرت يع ي ي ار له بعد قلعل.
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................................................................................ 

 

وما يتعلق بالوذهب والفضوة  امتعرتهلا،هذا ما يتعلق باآلنعة الذهب والفضة أنه ال جيمز 

 انأروا معي فإً امتعرتل الذهب والفضة ههلل ث ثة أنماع: 

 . ي اح للرجل واملرأ ما :  ا ولال مع 

 . ي اح للمرأ  دوً الرجل إال ما امتل ي م  الفضةما :  اللااال مع 

اما :  اللالذال مع   . سر  ههلل الرجل وههلل املرأ  معس

فع واح للرجوول  والفضووة،وهووم الوذب ي وواح للرجول واملورأ  موو  الوذهب  ا ولال مع بون ودأ 

 :واملرأ  م  الذهب والفضة 

  فعرمز للرجل أً يقت ي الوذهب والفضوة ولوم كواً  الق عة،: كل ما كاً م  باب  أوالس

ا م  ذهب أو ناكسا م  ذهب ثي جيعله يف  حٍ ،ههلل هعرة  جيمز للمرء أً ي  ب هقدس

نته يف الدر  ه ده جيمزي  نه م  باب  وَن ﴿قوال:  واهلل  الق عوة،نتا ََ يَۡكِِنً ِي َوٱَّلم
ِِلم  

َ
ًۡهم بَِعَذلٍب أ ِ فَبَِّشِ َة َوََل يًنفًِق َنَرا ِِف َسبِيِل ٱَّللم َهَب َوٱلۡفِضم  [34]التمبوة:﴾ ٣٤ ٱَّلم

 م هوووا،ف ووونيإل اهلل جووول وهووو  أً ال هوووي لوووعت  جووول ال  وووت وإنووورت لعووود  إنووورا  التكوووا  ، 

 جيمز هذا واحد.ا أً أنذ احل  ههلل ش ل ق عة فاملق مد م  هذ

 .ا مر اللاا: جيمز الذهب والفضة إذا كانت حلاجٍة ك ٍ  وأنٍ  ونحم ذلك 

موا كواً  :الذب جيمز للمرأ  م  الذهب والفضوة وسور  هوهلل الرجول وهم[  ال مع اللاا]

ًؤلْ ِِف ٱْۡلِلَۡيةِ َوًهَ  ِِف ٱۡۡلَِصاِم َغۡۡيً ًمبنِي  ﴿م  باب احللعة  َو َمَ يًنَشم
َ
نر  :﴾ ١٨أ  . [18]الت 

ا ه  العواد ، لوعت  ا إال أً ي مً نارجس فاملرأ  جيمز هلا أً  تحهلل بالذهب والفضة مبلقس

وا املورأ   ترموول بالوذهب، واملوورأ  نوع ء ف وا هو  العوواد ي  ً ا وع ء لووعت مم مهس قوط بوول نارجس

ا كام س م  ذهب، ال  حتب الترمل فلعت فعه نع ء وإنرت نار  ه  العاد  التي  ل ت قمع س

 أنه م هي  ه هي  ً ال اس ال يل  منه هاد س. كش

وا، وأموا الرجو ا املورأ  جيومز هلوا الوذهب والفضوة مبلقس ل فوإً م وهمر املوذهب أً الرجوول إذس

 ال جيمز له م  الفضة إال ا ا ي فقط، أو ما ورد به ال ص كق ععة ال ع ، وحتلعة امل بقة
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 ونحم ذلك، وما هدا ذلك ف  جيمز.

الفقهواء املتوأنري  أً جعول احللعوة للرجول مو  الفضوة  وب اءس ههلل ذلك فوإً امل وهمر ه ود

 يف غري ا ا ي ال جيمز.

ا ال فعروووومز للموووورأ  أً  ووووتحهلل  احللعوووة،اللوووواا الووووذب جيووومز للموووورأ  دوً الرجوووول هووووم   ووومعإذس

بالوووذهب والفضوووة والرجووول سووور  هلعوووه الوووتح  بالوووذهب والفضوووة إال موووا اموووتل ي وم وووه ا وووا ي 

 لمروده بال ص واإل اع.

وا اختواذه وهوم اموتعرتل الوذهب والفضوة  اللالذ:ال مع  الذب سر  ههلل املرأ  والرجل معس

ء   الق عة،وغري  احللعة،يف غري  أب امتعرتٍل لغوري احللعوة والق عوة فعحور  هوهلل الرجول واملورأ  موما

 امتخدا  الذهب والفضة.

 وم  أمللة ذلك ا كل وال ب يف آنعة الذهب والفضة فعحرماً.

 جعل املقابي لألبماب م  ذهٍب أو فضة فعحرماً.وم  أمللة ذلك 

قوووود ث ووووت يف  فعحرموووواً،وموووو  أمللووووة ذلووووك: جعوووول التحوووو  يف ال عووووت موووو  ذهووووٍب أو فضووووة 

الووووذب يأكوووول يف آنعووووة »ال ووووحع  موووو  حووووديذ حذيفووووة أً ال  ووووي  ووووهلل اهلل هلعووووه وموووولي قووووال: 

ا يم  القعامة  .«والذهب والفضة وي ب فعها جيرجر يف بب ه نارس

إال احللعوة فإبوا  كوذلك،بول ي ومً كول اموتخدا   له،رتء: إً ا كل ال مع   وقد قال العل

اموووتل عت  ً ال  وووي  وووهلل اهلل هلعوووه ومووولي ث وووت ه وووه يف غوووري حوووديذ م وووه حوووديذ معاويوووة أنوووه 

 .«ح ل  إلناث أمتي حرا   ههلل ذكروها»يع ي الذهب والفضة  ،«هذي إً »قال: 

ا كووول اموووتخدا  ال جيووومز إال أً ي ووومً حلعوووةس بالقعووود الوووذب ذكرنووواه ق ووول  وهوووم أً  قلعووول،إذس

الرجووول سووور  هلعوووه الوووذهب مووو  احللعوووة وسووور  هلعوووه الوووتح  مووو  الفضوووة إال بووورت ورد بوووه الووو ص 

 وإال الق عة أو الرضور  ملل ما مر. وغريه،كا ا ي وامل بقة 

ا م  ذهب جيمز.وب اءس ههلل ذلك فلم أً امرأ س أرادت أً  عل  ق هقدس

ا م  ذهب سر  هلعه ال ص  ي .  ولم أراد رجل أً يعلق هقدس
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ويف مووتة أحاديووذ هوو  ال  ووي  سوور ،طعووب لووم أراد الرجوول أً يتخووتي بخووا ٍي موو  ذهووب؟ 

 ي الرجال ه  امتعرتل الذهب. هلل اهلل هلعه وملي يف ب

ا م  ذهب؟ لم كاً فعه    ه بال  اء سر  ل   ني:   لم أً رج س أراد أً جيعل هقدس

 و جل الذهب.،   جل الت  ه

ا م  فضة؟ فعوهلل قومل فقهاؤنوا رمحهوي اهلل امل وألة  طعب لم أراد أً جيعل ههلل نحره هقدس

ل وو  لووم كوواً هوواد  ال وواس ف قوومل: ال  إشوو ال،فووإً كوواً موو  الت وو ه فحوورا  بوو   نوو  ،فعهووا 

 جيمزي  نه يتحهلل به ويترمل وال جيمز الترمل إال با ا ي فقط لمرود ال ص به.

ع أهوووووم حلعوووووة  أ  ق عوووووة  أ  أنوووووه  القلوووووي،طعوووووب ن أووووور  موووووٍر آنووووور وهوووووم  القلوووووي مووووو  أب ا نوووووما

 امتخدا ؟

القلووي ال جيوومز أً ولووذلك يقوومل الفقهوواء رمحهووي اهلل  عوواه: إً  امووتخدا ،يف احلقعقووة أنووه 

وووا أو   ذهوووب،واموووتل ما قوووديرتس واآلً  غوووري المىلووو  رأس القلوووي أً ي ووومً مووو   فضوووة،ي ووومً ذه س

اي  ً ا قوووو   قوووووديرتس   ووووومً رؤومووووها مووووو  ن وووووب  جيوووومز رأس القلوووووي يع وووووي موووو   وووووغري جووووودس

 ي  رس يبمل همر القلي. ل ع فعرعلمً رأمه م  ذهب  فت  رس،

ا فقد نص اب  مفل  وغريه وهوذه  أً القلوي ال جيومز ال للرجول  " الفوروع " ممجومد يفإذس

  مً م  ذهٍب وال فضةي  نه امتخدا .يوال للمرأ  أً 

مووواذا  هوووذه،طعوووب لوووم جووواء حووو   جديووود ملووول أً  علوووق املووورأ  هوووهلل  ووودرها ملووول ال اشوووني 

 ال؟فهل جيمز للمرأ  أً غعله م  ذهب أ   اللمب،ي م ؟  علعق م  غري ل ت يعلق ههلل 

 فحع رٍذ جيمز.، هم حلعة يف احلقعقة  امتخدا ؟هل هم حلعة  أ  أنه 

ا قووووال: مووووأجعله زي ووووةس يف  زي ووووة موووو   جع ووووي،طعووووب لووووم أً رجوووو س ه ووووده قلووووي  ال ي تووووب أبوووودس

مو  الفضوة؟ كوذلك هوهلل قومل الفقهواء، ه وا امل وألة فعهوا نو   أنووه  طعوبجيومز ، ال  الوذهب؟

ا ال جيوووومز للرجوووول أً ي ووووتعمل الووووذهب والفضووووة إال فووووعرت ورد بووووه ال جيوووومز كووووذلك ،   الوووو ص،إذس

    يف ممىلٍ  آنر.  ومعأ  له امل
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 ..؟. ال ا ل:

ال وواهة وال أووار  موو  غلووب فعهووا موو  أهوول العلووي موو  م ووا  ا مع وو  التي ووة أبوواح  ال ووع :

 واملوووورأ ،وموووو  غلووووب فعهووووا مع وووو  االمووووتعرتل حرمهووووا هووووهلل الرجوووول  والفضووووة،للموووورأ  الووووذهب 

ولعل ا  هر أبوا أقورب  امل ألة،ومل ا  ا رحي اهلل ا ممات وحف  ا حعاء رأ اً يف هذه 

 للتي ة م ها ل متعرتل.

 ...؟ ل:ال ا 

 جيوومز،  فوو مووتعرتل  نعاشووني الووذهب ا الوودر ،يأنووذها وجيعلهووا يف  حوورا ،ذهووب  ال ووع :

 حت  التحفة ولم كانت بحري هذه اإلناء ال جيمز أً غعلها يف بعتك.

 واىلحاً. " الذهب والفضة "طعب يقمل: 

وووا قملوووه:   واموووتعرتله إال آنعوووة "ط عس
ٍ
أب فعحووور  اختووواذ آنعوووة الوووذهب  " ي ووواح اختووواذ كووول إنووواء

 قمله: إال دا رتس االمتل اء يعمد ههلل كل اجلملة. والفضة،

ا هم سر   واالختواذ  الق عة،ونح  قل ا ق ل قلعل أً االختاذ قد ي مً م  باب  اختاذها،إذس

فلم أً ه ودك  وح سا مو  ذهوب جعلتوه فقوط ه ودك مو  بواب احلفو  ربورت  جيمز،م  باب الق عة 

 سر  اختاذها ههلل هعرة االمتعرتل. ذلك فإن ا نحتا  إه أً نقمل:ول جيمز،    ععه بعد ف 

ا نقوومل: سوور  اختاذهووا هووهلل هعرووة االمووتعرتل ولووعت مبلووق االختوواذ ل ووي نعوور  التفريووق  إذس

 بني اجلمل الل ثة.

قووالما: مع وو  املموومه أً يووذاب الووذهب أو الفضووة ثووي  املموومه،مع وو   " أو مموومه هبوورت "قووال: 

 مو  نحوواٍس أو موو  حديوٍد أو غووري ذلووك مو  املعووادً التووي   ومً يغموت ف
ٍ
ثووي  دونووه،عووه أب  ء

ا بالذهب   هذا ي م  املممه. والفضة، ر  فع مً مغلفس

ا ش عه باملممه وهم  واملراد باملب  ه د الفقهواء قوديرتس وهوم أً غعول  املب ،يف  ء  أ ضس

ا،ثووي  ل ووق هلعووه  لعوول،بقالووذهب هووهلل ط قووٍة رقعقووة كالق وودير موول س أو أكلوور  جيعوول ط قووة  ل ووقس

 هذا هم املب .
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   البهار  هبرت وباإلناء املغ مبو  

 

ا فإنه يؤ   ب  و ٍة ي وري  مو  الوذهب ويضوا  تلما املب  يف زمان ا فإنه  ء  خموأ    كامس

واملبو  هوذا الوذب يف زمان وا يوؤ     تلو ،ي وتحعل يع وي  معهوا،فع وتحعل  أنر ،إلعه مماد 

ا وهوووذا جيووومز هوووهلل التحقعوووق هوووهلل قووومل  ًٍ هوووادب ويبوووهلل فقوووط بوووالرج قعمتوووه رنع وووة جووودس بمعوود

 الفقهاء أنه لعت م  املحر  وإً كاً ا وه وا حم   ركه.

ا املبوو  الوووذب يوووت لي ه ووه الفقهووواء غوووري املبوو  الوووذب نعرفوووه  املبوو  هوووم أً غعووول  اآلً،إذس

وأموا املبوو  الوذب بملابووة البوو ء  ثانعووة،تخراجها ويم وو  االموتفاد  م هووا مور س ط قوة يم وو  امو

ولووذلك لووم أردت أً   ععهووا قبعووةس مبلعووة ال يقووعهرت هووهلل أبووا  لووه،فقووط فهووذا ال أثوور لووه فوو  قعمووة 

 وال يم   حك الذهب والفضة م هرت. فضة،فعها ذهب  أو 

قووال الفقهوواء: ويلحووق بوواملممه املبوو  وكووذلك املبعووي وهووم الووذب  " أو مموومه هبوورت "قووال: 

يبعي فعه كقبو  معع وة وكوذلك يع وي امل فوت هبورت وغوري ذلوك مموا ذكور الفقهواء وي ي ق ويرم

 وهي  مر  هلا.

 ."  البهار  هبرت وباإلناء املغ مبو  قال امل   : "

قووال: وباإلنوواء  باإلنووا ني،مووا مع وو  هبوورت؟ أب  "،و  وو  البهووار  هبوورت"نعووي يقوومل ال ووع : 

 املغ مب.

موماء  فضوة،أب   و  البهوار  باإلنواء الوذب فعوه ذهوب  أو "      البهار  هبورت "قمهلي:

ووا و  وو  البهووار   هبوورت،هووذا مع وو  ، كوواً اإلنوواء حووام َ س لووه أو يغوو   بووه   إلووعهرت بووأً ي ووبأ ضس

 اهناء وي مً حتته إناء  آنر ي   ب اهناء فعه.

ا فت ووو  البهوووار بوووأً ي ووومً ملعوووب اإلنووواء موووو   ومووو هرت،وبعضوووهي يتيوووود  وإلوووعهرت،  هبووورت إذس

 ول   ا شهر هبرت وإلعهرت. فضة،ذهٍب أو 

فهووم  ،اهنوواء و قوود  مع ووا أً اإلنوواء املغ وومب م ف وول  هوو   " وباإلنوواء املغ وومب "قوال: 

 جا ت ي  .
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 . وي اح إناء ىل ب بض ة ي ري  م  الفضة لغري زي ة

 

 ."إناء ىل ب بض ة ي ري  م  الفضة لغري زي ةوي اح قال امل   : "

مما ي تل   امتخدا  آنعة الوذهب والفضوة فعرومز اموتخدا  الضو ة وهوم اللحوا  ال وغري 

وقووود ث وووت يف  وووحع  ال خوووارب مووو  حوووديذ أنوووت ريض اهلل ه وووه أً ال  وووي  اإلنووواء،القلعووول يف 

  م  فضة.م اً شعب مل لة   هلل اهلل هلعه وملي ان رس له قدح  فاختذ

 وهوذا اإلنواء بعود وفوا  ال  وي  الفضوة،فدل ذلك ههلل أنه جيمز جعل الض ة الع ري  م  

ثووي و وول إه ال خووارب م ووه ،  ب ال  ووي ف وواً أنووت  سفأووه ه ووده لضكووة رش أنووٍت،بقووي ه وود 

ولووذلك  بإموو اٍد  ووحع  يقوومل: ث ووت ه وودب أً هووذا هووم اإلنوواء الووذب كانووت بووه ىلوو ة ال  ووي 

وال  ووووي  ووووهلل اهلل هلعووووه وموووولي ال شووووك أنووووه م ووووارك  يف أهضووووا ه هلعووووه  ورأوهووووا،هرفووووما قوووودرها 

 ال    وال    هذا باإل اع أهل العلي وال ن  .

ا هذه الض ة ي    " بض ٍة ي ري  م  الفضة لغري زي ة "قال:   هلا رشو :  إذس

،بمع وووو  أً   وووومً  ي ووووري ،ال وووو  ا ول: أً   وووومً  فلووووم كلوووورت وكانووووت  وووواهر س  قلعلووووةس

ا ف  بد أً   مً الض ة ٍذ   مً هي الغال ة واحل ي هلا ،  رفحع  ي ري  ال كلري .إذس

يوودل ذلووك هووهلل أً الضوو ة إذا كانووت موو  ذهووٍب فوو  غوومزي  ً فعوول  " موو  فضووٍة "قملووه: 

اهود  العاموة وا  ول أً امل وتل   مو  الق فضوة،إنرت ىل ب وشعب إنواءه ب ل وٍة مو   ال  ي 

 ف مرده ممرده وال نقعت هلعه غريه. القعاس،فهم ههلل ن    ،ال يقاس هلعه 

ال يقواس هوهلل امل وتل    أهول العلوي وهوي قاهود  فقها  وا أنوهفاالمتل اء دا رتس ه د كلري م  

 الفضة وال يقاس هلعها الذهب. يف دا رتس ولذلك نقمل

ومع   قمله لغري زي ة أب حلاجٍة ومل يعوض امل و   رمحوه اهلل حلاجوةي  " لغري زي ة "قال: 

فت ووومً  واحووود، ً قووود يتووومهي القوووارم أً احلاجوووة بوووأً ي ووومً ال وووخص لوووعت ه وووده إال إنووواء  

  لعت كذلك. اإلناء،احلاجة  جل ال ب يف 

 فان رسو أحود هوذه  اإلناء،وإنرت املراد  جل حاجة إ  ح 
ٍ
فلم كواً املورء ه وده ما وة إنواء

  فض  ه لغري زي ة جاز امتعرتله. اآلنعة،
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 ........................................................... وآنعة ال فار وثعاهبي طاهر 

 

آنعة ال فار املراد هبا ما سمل فعه البعا   : "وآنعة ال فار وثعاهبي طاهر " قال امل   :

ا وغووري  اهنواء،أو  وا وقوود ي وومً قودرس وكوذلك ثعوواهبي هووي  ذلووك،فقوود ي وومً قربوةس وقوود ي وومً كأمس

والوودلعل هووهلل طهاريووا أً ال ووحابة رىلووماً اهلل هلووعهي مل   وو  ثعوواهبي إال موو  ثعوواب  طوواهر ،

قود كواً كلوري  مو  أهول الوعم  و يورتا،د  يأتعه بركاً فإً ال  ي  هلل اهلل هلعه وملي  امل كني،

 .يف ذلك التماً لع ما بم لمني

ولوووذلك يقووومل بعوووي أهووول العلوووي وهوووذا مووو  اإل ووواع الفعووو  مووو  ال وووحابة رىلوووماً اهلل 

   ه  ال  ي  هلل اهلل هلعه وملي أنه وقد  آنعتهي،وكذلك  امل كني،هلعهي فترمز ثعاب 

  ٍ  نراموووتها،آلنعوووة واللعوواب غووومز إال إذا هلموووت فووودل هوووهلل أً ا م ووكة، مىلووأ مووو  موووتاد  امووورأ

 يع ي هلي املرء أً فعها نرامة.

ا أو  بووووأً ي وووومً غووووري امل وووولي أب ال ووووافر طهوووو  يف هووووذا اإلنوووواء ن تيوووور أو رشب فعهووووا سوووورس

ء كانما  وغا ط،وقعت فعه نرامة بمل   وب اءس ههلل ذلك فإً كل آنعة ال فار غري امل لمني مما

 وثعاهبي طاهر  ولم ولعت ثعاهبي همريي.، ال تابعني كتابعني أو م  غري 

 ً بعووي ا نووماً ي منووما يف بعووي ال لووداً غووري اإلموو معة وي وومً ه وودهي امل بووت 

فعقمل: إً أغلوب هوذه امل بوت امل وتعملة لغوري امل ولمني هول يلتم وي  ب لر ،  اع امل تعملة 

 أغ لها؟أً 

أب مووووو  امل بوووووت التوووووي  ووووو   ووووول  ي،هووووومريولوووووم كانوووووت  ووووو   غ ووووولها،نقووووومل: ال يلتموووووك 

 بعقوووني،وال ي قووول هوووهلل ا  ووول إال  البهوووار ،هنووواذا؟  ن وووا نقووومل ا  ووول يف اللعووواب  ال راموووة،

 كالرا حة أو الرؤية لل رامة هع ها. با و ا ،والعقني ال يعر  إال 

 

 

 

 

 بال ك ما مل  علي نرامته ء وال ي رت 
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 . وهأي املعتة وقربا و فرها وحافرها وه  ها وجلدها نرت وال يبهر بالدباغ

 

 ."بال ك ما مل  علي نرامته ء  وال ي رت  " قال امل   :

قمله  ء  ي مل اهناء وي مل اللمب  " وال ي رت  ء  "يقمل ال ع  رمحه اهلل  عاه: 

ولوذلك فوإً بعوي ال واس ي ومً ه وده شوك  يف بعوي  ا ممر، م وي مل ال قعة وغري ذلك 

ا فعأ ووه  ا شووعاء، دس والقاهوود   إزالتووه، س فووعأ  أبووا ن ووذ يلووت  أو يوور  غووض نرامووة،فووري  مووما

فووورت دا  ه وودنا يقوووني وهوووم أً ، بوول البووود أً ي ووار إه العقوووني ، "" أً ال وووك ال هوووض  بوووه ه وودنا 

والعقوني إنورت يتحقوق بأحود  مللوه،ا  ل يف ا شعاء البهار  ف  ي قل ه  هذا العقوني إال بقوني 

 أمري : 

ا. -وهي احلماس–أو البعي  ا ول: إما بالرؤية أو ال ي ا مر  إذا كاً مبعممس

بوأً هوذا  -واحود في يو-فإذا أنضه ثقة   اإلن ار،ا مر اللاا: الذب يل ت به ال رامة 

موووا الوووذب يووو رت وموووا  بال راموووة،املمىلووو  ممىلووو  نراموووٍة وقووود هلوووي أً هوووذا املخوووض أنوووه هوووامل  

 هناذا؟ اللمب،فإنه حع رٍذ يعتض نرت املمىل  أو  ي رت،الذب ال 

ومووا كوواً موو  بوواب  بماحوود، ً القاهوود  ه وودنا أً مووا كوواً موو  بوواب اإلن ووار فع تفوو  فعووه 

 مل ن    يف اإلن ار أكلر م  واحد.ولذلك  اث اً،ال هاد  فعلت  فعه 

وهأوي املعتوة وقربوا و فرهوا وحافرهوا وه و ها وجلودها نروت وال " قال امل   :

 املعتة ث ثة أشعاء: :  "يبهر بالدباغ

. ا كل،إما أً   مً يف أ لها  رمة   فحع رٍذ حعةس ومعتةس هي نر ة هذه   م  معتةس

فهوذه   ووم   وامل ديوة،ال ومع اللواا: أً   ومً معتوةس ل  هوا ما ووت حتو  أنفهوا كواملمقمذ  

  معتةس وإً كانت مما يؤكل حلمه كال قر والغ ي واإلبل والبري ونحم ذلك.

كأً يقم  بتذكعتها وث ي   كتايب،ال مع اللالذ: أً   مً قد ذكعت ول   ذكاها غري م لي أو 

س أو يع ود بومذا وغوريه مو  الومث ني ، أو يع د ا بقوار مو  اهل ودو كم  يع د ال ار م  املرمس

ا هذه الل ثة كلها   م  معتة.  إذس
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ووا،ي وومل هوذه ا موومر الول ث غوري مووأكمل اللحوي  "وهأووي املعتوة"فقومل امل و  :   مبلقس

 أو ذكي م  غري م لي أو كتايب. أنفه،بأً مات حت   يذكيومأكمل اللحي إً مل 

وجتء  ي مً جتء  فعه د   ، وجتء  ال د  فعه ، هذه املعتة   ق ي أجتاؤها إه ث ثة أق ا : 

 فا  س بني ما فعه د   وما ال د  فعه.

  كوول ذلووك اللحووي وال ووحي والعأووي وغووري ذلووك : فوواجلتء الووذب فعووه د  كوول ا ح وواء

ا قل ا: العأيي  ً بعي أهول العلوي يور  أً العأوي مو  ال ومع  الد ،ا  ل فعه  ط عس

 إحلاقه با ح اء.ول   املذهب كره بعد قلعل وهم الفا لي اللاا مأذ

 ذلك مما معذكره امل    وغري : ما لعت د  فعه وهم الريش وال م وال مع اللاا 

 اللالذ: ما كاً فا  س بع هرت وهم اجللد. ل معا 

،فاملعتوووة نقووومل: إً كووول موووا فعوووه د  وهوووم أح ووواؤها  كووول أح وووا ها نر وووة وال جيووومز  نر وووة 

 م  أح ا ها وهم الق ي ا ول الذب جيرب فعه 
ٍ
ا. الد ،االنتفاع بيشء  مبلقس

موو   أمووا مووا ال د  فعووه كووالريش وال ووم  ونحوومه فإنووه جيوومز االنتفوواع بووه ب وو  أً ي وومً

 مأكمل اللحي.

ا  عاب وات دوً ول   جيمز االنتفاع به يف ال، وال مع اللالذ: وهم اجللد فإنه ي مً نر س

 . الباهرات ب   الدباغ

ع  ا ث ثة أنما  :إذس

ا هم نرت  وال جيمز االنتفاع به. - ا مبلقس  ما يف ا ح اء لعت طاهرس

ا وجيومز  - االنتفوواع بوه إذا كوواً موا ال د  فعووه وهوم الووريش وال وم  وغووريه ي ومً طوواهرس

 مأكمل اللحي دوً غريه.

وووا ل ووو  جيووومز  بعووو هرت،ال ووومع اللالوووذ: اجللووود وهوووم الفا ووول  - ا ي قووو  نر س فووو  يبهووور أبووودس

 يوووودبغ،ي وووومً مووووأكمل اللحووووي وأً  دباغووووة،االنتفوووواع باجللوووود موووو  مووووأكمل اللحووووي بعوووود 

 وي تخد  يف العاب ات دوً اهنا عات.
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 ...................... معتة طاهر  يف احلعا وال عر وال م  والريش طاهر إذا كاً م  

 

 ً القرً هأي  والرممل  هلل  "وهأي املعتة وقربا  "يقمل امل    رمحه اهلل  عاه: 

 ح مه ح ي العأي.ف به،اهلل هلعه وملي بني أً القرً هأي ولذلك ف  جيمز التذكعة 

 أ فارها.، أب الأفر الذب ي مً يف أرجلها  "و فرها " 

ء احلعماً. "وه  ها  وحافرها"   الع ب ش عه  بالعأي ي مً يف بعي أجتا

ودلعوول ذلووك مووا ث ووت موو  حووديذ ابوو  هموور ريض اهلل ه ووه وها  ووة  "وجلوودها نرووت " 

ريض اهلل ه ها وم  حوديذ همور ريض اهلل ه وه كوذلك أً ال  وي  وهلل اهلل هلعوه ومولي قوال: 

 مه العأي. ح والع ب يف ،«ه بال   تفعما م  املعتة بإهاٍب وال »

 موو  ذلووك فوودل ذلووك هووهلل أنووه 
ٍ
  جوولوموو ب هوود  االنتفوواع  كلووه،ال جيوومز االنتفوواع بيشووء

 ف  يعر  مع س  معقمل إال ال رامة فإً املعتة نر ة. " هم نرت  "ال رامة ولذلك قال: 

أب اجللود ال يبهور بالودباغ ل و  جيومز اموتعرتله بعود دبغوه إً  " وال يبهر بالودباغ "قال: 

 كاً مأكمل اللحي يف العاب ات دوً اهنا عات.

هذه  نه ال د  فعها فت مً طاهر س :  "وال عر وال م  والريش طاهر "  ال ع :يقمل 

 واملعتة الباهر    مل أمري :  طاهر ،إذا كانت م  معتٍة 

   مل مأكمل اللحي.

قوال: إنوه مو  البومافني  اهلور ،و  مل ما هميف ه وه كورت يف حوديذ أيب قتواد  هنوا مورل هو  

فات،هلع ي  ا،فإً ما انف ل م ه ي مً  -م  مؤرهأب -فرت هفي ه  نرامته  والبما  طواهرس

ءس كانوووت حعوووة أو معتوووة  وهوووذا مووو  رمحوووة اهلل جووول  طووواهر ،فالفوووأر  واهلووور  ونحمهوووا شوووعرها موووما

ووا قوود يوور  شووعرها يف كوول م وواً  ي الفرووراً وكلريووا و  وومً ه وودهيعلووفووإً موو   ب ووا،وهوو   أحعانس

ا،فع ومً يف حوور  شووديد  ولووذلك نفوو  اهلل جوول وهوو  هلع ووا كوورت يف حووديذ أيب قتوواد  يف  جوودس

فات»ال حع :   .«إبا م  البمافني هلع ي والبما

ه لم أكل الفأر م  ن ت جيمز أً  أكل م انو نر ة،والفأر يعف  ه  شعره ول   هذر ه 

  قب  م اً جل ته.جيمز أً  أكل بعده وال ،  -هذا همؤر-
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 ولم غري مأكملة كاهلر والفأر

 . وي    غبعة اآلنعة وإي اء ا مقعة

 

فوواتإنوه مو  البومافني هلوع ي » الفوأري  ً كلهووا يف  واهلور يف مع واه، هوم اهلور و ،«والبما

فووة،ونأوور الفقهوواء للحرووي وبعضووهي نأوور ، ا  وول لع ووت مأكملووة اللحووي  هووذه م ووألة  للبما

 أنر .

 ."إذا كاً م  معتة طاهر  يف احلعا  " طاهر  قال: 

َِا َِهننا  ﴿: دلعلهووا قوومل اهلل  ،البوود أً   وومً طوواهر  يف احلعووا   ۡو
َ
ۡوننَ لفَِرا َوأ

َ
َۡ أ َوِمنن

ۡشَعا َِهآ 
َ
َثَٰث  َوأ

َ
فودل هوهلل أنوه جيومز موماء كانوت كوذلك أو ،  [80]ال حول:﴾ ٨٠ ا َوَمَتََٰعا إََِلَٰ ِحني  أ

 غري ذلك.

ه   ودلعل ذلك حديذ أيب قتاد  مرل ال  ي :  "ولم غري مأكملة كاهلر والفأر  "قال: 

فوات»فقوال:  اهلر،مؤر  فوإذا هفوي هو  لعابوه  نوه ي ف ول ،  «إنه م  البمافني هلوع ي والبما

دانوول اجلووم  فموو  بوواب أوه مووا يف وول ه ووه ممووا لووعت ه ووه يف احلعووا  موو  أنووه موو  دانوول جمفووه 

وهوم الفوأر معفوم  ه وه كورت  هبو حوقلف وعر اهلور وموا أ ه وه،ه معفم  ههلل أً شعرفدل  ال عر،وهم 

 مؤره.ه  هفي 

اآلنعة كهذا فإً ال  ة :  " ا مقعةوي    غبعة اآلنعة وإي اء " يقمل ال ع  رمحه اهلل : 

 موو  
ٍ
فووإً مل جيوود املوورء  ا موومر،غبوواء موو  جلووٍد أو غووري ذلووك موو  بأو  ور ،أً يغبوو  إمووا بغبوواء

ا هلعه. ا ولم بقلي جيعل همدس  غباءس فإنه يعرض هلعه همدس

وقووود جووواء يف ال وووحع  هووو  ال  وووي  وووهلل اهلل هلعوووه ومووولي أنوووه أمووور بتغبعوووة اآلنعوووة وإي ووواء 

 املق مد باآلنعة التي ي مً فعها ماء  أو ي مً فعها  ء.فا إذس  ا مقعة،

وهووذا ربوورت مووو   ال وورتء،وقوود جوواء يف بعووي ا ن ووار أنوووه ي ووتل يف بعووي ا حعوواً داء  مووو  

مووا مع ووو   ا مووراض التووي ي تهلووا رب وووا جوول وهوو  مووو  فريومووات وب  يووا والعلوووي ه وود اهلل 

حوديذ ال  وي  وهلل اهلل هلعوه ومولي بأ وه فلوعت مول  مو  يفرسو  ذلك،ل   نقمل: ربرت  ،ذلك 

 وإنرت نقمل: يم   ذلك.
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وهوو  أو  بوور ا شووعاء أً  فرسوو كوو   اهلل جوولوه ووا م ووألة أريوود أً   ت هووما هلووا إً موو  أن

اهلل  ووهلل اهلل هلعووه وموولي موو  الوومحي  ً كوو   رموومل كوو   رموومله  ووهلل اهلل هلعووه ومووليي 

َِ ٱسَۡرَ ىٰٓ ﴿ أً  فرسوه برأ وك فهوذا ،  [4-3]الو ري:﴾ ٤إِۡن ًهَ  إَِلم وَۡۡحٞ يً َۡحَٰ  ٣َوَما يَنِطًق َع

ويف زمان ووووووا أ وووووا ا نووووووم  أ وووووو   ال ووووواس يت وووووومروً هووووووهلل الووووومحعني ويقملوووووومً فووووووعهرت ، نبوووووري 

درك ال  ي  هلل اهلل هلعه ومولي ب ر ال ديق وقد أ وانأر  يب   هي،بخر هي ناهعك ه  

فوووووأهلي ال وووووحابة هوووووهلل  أحووووود،ح ه موووووا مل ي وووووح ه أحووووود وقووووود أو  مووووو  العلوووووي موووووا مل يؤ ووووواه و ووووو

 اإلط   أبم ب ر ثي همر.

وأبووم ب وور  ووحب ال  ووي  ووهلل اهلل هلعووه وموولي موو  اإلموو   إه وفا ووه يف حلووه و رحالووه 

قووومل اهلل  موورل أبووم ب وور موور س هوو  آيووٍة وهووي ه ووه، وحرضووه ومووفره وإقامتووه ويف بعتووه ريض اهلل

بِ نا ﴿وهو : جول 
َ
َِٰكَرة  َوأ ا م وا لوم موا مع و  ا ب،   [31]هو ت:﴾ ٣١َوَف ؟ وإا ذو يقوني أً كلوريس

فقال أبم ب ر  فأجاب،مرل اآلً ه  مع   ا ب لأ  أً ا ب بمع   كذا وكذا م  ا ممر 

 ريض اهلل ه ه: أب مرتء  أل ي وأب أرٍض  قل ي إً قلت يف كتاب اهلل ما ال أهلي.

 فعووه،ب وور فوورت   ووك بموو  بعووده بقووروً وقوود قوول العلووي وزهوود ال وواس  وهووذا مهووي هووذا أبووم

 ر ب لري م  ا ممر التي  ذه ه.ل  وكلر ا مض فعه وك  

يقومل إموا  ال مفوة موفعاً  إلعوه،مل ي و ق   لي ال يقل يف ال تاب وال  ة شوعراس ولذلك فامل

ت أال  قومل : إً اموتبع " الومرع "ب  مععد اللمرب كرت رواه ه ه أيب ب ر املوروذب يف كتواب 

إال بدلعل م  ال تاب أو ال  ة أو بأثر ه  ال حابة أو م   ال  قل  ءشعرسا إال بأثر فافعل ، 

فووإً اهلل جوول وهو  أنووتل القوورآً هووهلل  ،م وا وابعهي يف  ف ووري هووذه ا مومر  بووي أهلووي بووالمحي 

فهووي الووذي  يعلموومً  أويلووه وهووي أهلووي بتأويلووه ، عني موو هي ف ووحاء العوورب وبلغووا هي وامل ووقَ 

ول   اهلل جل وه  قد يفت  ههلل بعي ال اس يف بعي ا ح ا  نا ةس دوً املغع ات  م ا،

ا ،  و ف وووري وووا حتووو  يعلوووي أً ولوووذلك قوووال أبوووم الووودرداء: ال ي ووومً الغريوووب م وووه أمووومرس املووورء فقعهس

 للقرآً أو لآلية أكلر م  وجه.
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أً هووووذه امل ووووألة موووو   ، وال جيووووت فاملق وووومد موووو  هووووذا: أً املوووورء جيووووب هلعووووه أً يتخووووم  

 ه مات ال اهة أو غريها بأ ه.

قعوول  قوريش،أغعلموة موو  ً أبووا هريور  هنوا قووال: هو ك أمتوي هووهلل يود ولوذلك يف ال وحع  أ

نوواس-؟ لوه: أهووؤالء  موومعت  أدرب،قووال: ال  - ووغار ال و  ولعووما ن فووة امل ولمني هنووا جواء أ 

 ال  ي  هلل اهلل هلعه وملي يقمل ذلك فقلته .

فقوود ي وومً قملووه ذلووك موو  سا يف   ووذيب كوو    وي ووتعرل،ل ت   َوواملق وومد أً امل وولي ال ي  ف

 اهلل جل وه  وك   رممله  هلل اهلل هلعه وملي.

فوووإً ال وووقاء مووو  القربوووة ، ومع ووو  إي ووواء ا موووقعة أب رببهوووا  " وإي ووواء ا موووقعة "قوووال: 

،وغريها ي مً له  نا  فإذا  ،«ال هالعني وكاء »ولذلك قال ال  ي  هلل اهلل هلعه وملي:  وكاء 

موووقاء ، فإنووه يرببوووه وهوووذا مووو  بووواب فوووإذا كوواً ال وووخص ي وووب مووو   المكووواء، ال ووخص انفوووك

 مر.التف عل يف ال 
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 باب االستنجاء وآداب التخلي
 ...........ما نر  م  ال  علني برتء طهمر أو حرر طاهر م اح م ق إزالةاالمت راء هم 

 

 ".باب االمت راء وآداب التخ قال امل    رمحه اهلل: "

وقد مر مع ا ق ل قلعل أً  ال دً،بدأ ال ع  رمحه اهلل  عاه بذكر ال رامة إذا كانت ههلل 

 : ات التي يلت   بهريها ث ثة أممر ال رام

 ال رامة التي   مً ههلل ال دً.

وىلووابط اللومب الووذب ي و  بووه  املورء،وال راموة التووي   ومً هووهلل اللومب الووذب ي و  بووه 

 ته.ما حترك بحرك: كرت معأ  مع ا 

 ا مر اللالذ: ال رامة التي   مً ههلل ال قعة.

 غري هذه ا ممر الل ثة ال يلت   بهريها وإنرت ي دب  بهريها.

وألحووق  ال وودً،بودأ امل وو   رمحووه اهلل  عوواه بووذكر كعفعووة إزالوة ال رامووة التووي   وومً هووهلل 

ووووا موووو  ا ح ووووا  وهووووي آداب الوووتخ    حلاجووووة،اواملووووراد بووووآداب الووووتخ  أب قضوووواء ، بوووذلك بعضس

 هد  الترصي  فعرت ي تقذر.وومعلم   أً العرب م  لغتهي الت  عة 

ا يف ك ايوات العورب فوعرت ي  ومً  ولوذلك ي  ومً هو  قضواء  ه وه،وقد أل  اجلرجاا كتابس

َحدٞ ﴿ احلاجوة بالغوا ط
َ
ۡو َجآَ  أ

َ
ََ ٱلَۡغآئِِط أ  املو خفي،أب امل واً ،  [43]ال  واء:﴾ ٤٣ ِمِنًكم ِمِ

 فا  ل يف الغا ط هم امل اً امل خفي ك ي به ه   ل قضاء احلاجة.

االمت راء هم " فقال:  ح مه،فامل    ه ا رمحه اهلل بدأ يت لي ه  االمت راء وما يف 

 ."ما نر  م  ال  علني برتء طهمر أو حرر  إزالة

 كلمة االمت راء هلا مع عاً: 

 مع س  ي مل االمت راء واالمتررتر. 

 ناص.ومع س  

 االمووووتررتر،كوووواً ل مووووت راء مع وووو   ووووال   ااالمووووتررتر إذا  عووووولووووذلك فووووإً االمووووت راء و
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وا،وإذا أطلق االمت راء شمل االموت راء واالموتررتر  فاالموت راء هوم إزالوة ا وار   معس

 وووي ا وووار  مووو  ال ووو علني بغوووري اهنووواء مووو  وأموووا االموووتررتر فهوووم إزالوووة ح باهنووواء،مووو  ال ووو علني 

 حرارٍ  ونحمها.

ا ه دما هر  امل    االمت راء ه ا أورد االمت راء واالمتررتر  ا،إذس واحلقعقوة أً  معس

بع هرت انت فسا يف احل ي كرت معأ  بعد قلعل وفعل امل و    وحع ي  ً االموت راء ي ود  

ل ووو  إذا  ووو  مووو  االموووتررتر أ ووو   ل ووول واحوووٍد مووو هرت مع سووو   واالموووتررتر،راء هوووهلل االموووت 

 .اس خمتلف

ا البوود أً ي وومً  باهنوواء،واالمووت راء قووال أهوول العلووي: هووم إزالووة ا ووار  موو  ال وو علني  إذس

ف بود فعوه  ،-قلعولكورت موعأ  بعود -كورت كواً بحعذ أً يعومد امل واً ن و سا  كله،إزالةس للخار  

ووا إال  وال اإلنقوواء،موو    موو  اهنا عووات مبلقس
ٍ
وغووري اهنوواء ال جيوومز  باهنوواء،يم وو  االمووت راء بيشووء

ا ال جيمز االمت راء به وال يتيل  به،االمت راء  بول البود أً ي ومً مواءس  ا  ذ،غري اهناء مبلقس

 وهذا مع   قمهلي إزالة ما نر  م  ال  علني باهناء.

 ."م  ال  علني  إزالة ما نر " ا مر اللاا: يف قمل امل    

  العموم ،هوذا اموي  مم ومل بمع و  الوذب وهوم مو   وعغ  " ما "قمله: 
ٍ
فودل أً كول  ء

ا، ر  م  أحد ال  علني فإنه ي مً  ا،كل ما نر  م  ال  علني فإنه ي مً  نر س ءس  نر س موما

ا أو غري  وملل املعتاد قالما: كال مل والغا ط وملل غري املعتاد فعرت لوم نور   معتاٍد،كاً معتادس

املورء مو  أحود مو علعه د   أو نور  م ووه دود  أو نور  م وه حروار   أو نحوم ذلوك وقود  وور  مو  

ووا ول وو  احل ووي يف اجلمعوو  واحوود ، أح َحنندٞ ﴿ولووذلك فووإً قوومل اهلل جوول وهوو : عانس
َ
ۡو َجننآَ  أ

َ
 أ

 ََ الغوا ط مو  بواب ذكور ا غلوب ال مو   فه وا ذكور اهلل ،  [6]اهنا ود :﴾ ٦ٱلَۡغنآئِِط ِمِنًكم ِمِ

أً  وقوود بوونيإل ال  ووي  ح مهوورت،فوودل هووهلل أً كوول نووار  موو  ال وو علني يأنووذ  العووا ،بوواب ذكوور 

ا. حدث،كل المىلمء جيب م    وكل ما نر  م  ال  علني ي م  حدثس
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ا ي مل املعتاد وغري املعتاد كل ذلك جيب له  م  ذلك أمر  وهوم     تلوي   االمت راء،إذس

كوورت لووم أً  لووه،فعقملوومً: ال جيووب االمووت راء  ملوومٍث،أً  وور  موو  ال وو علني  ء  ي وومً غووري 

فاملحول  يم و ،ال يمجود  ول ، فه ا ما الذب يم و   ال تة، ه  ء  ال رطمبة فعه املرء نر  م

،يع وووي ن ووو   كأ وووله فلوووي  مجووود  ا لعووود  وجووومد اليشوووء املتعلوووق بوووه احل وووي فإنوووه  نراموووة  ف أووورس

 وقاهد  فقها  ا رمحهي اهلل  عاه أً ما  علق به احل ي إذا فقد فإنه ي قط. ي قط،

وا أبوي يقملومً: إً املعتمور أو احلوا  إذا وم   ب عقايا هذه امل ألة ،  وم   ب عقايا أ ضس

هووهلل رأمووهي  ً املق وومد قووص ال ووعر وقوود   شووعر  يف رأمووه فوو  يلتمووه إموورار املمموو مل ي و  لووه

فووم   أمووا املرفووق فعرووب م ووحه ول وو  مووا مرفقووه،وموو  ذلووك إذا قبعووت يووده موو  فووم   فووات،

وهووذا هووم  فووات،فإنووه حع رووٍذ ال جيوب م وو   وول القبو ي  ً املحوول املق وومد بالغ ول  املرفوق،

 .  واحد قاهد ه

  ي ق م ها  ء.ملوفاملق مد م  االمت راء إنرت هم وجمد ال رم وهم ال رامة 

املراد بال  علني ه ا يف باب ال رامة هم  " م  ال  علني "قمل امل    رمحه اهلل  عاه: 

ووا الق وول والوودبر   بووه،ا ووار  موو  غووري الق وول والوودبر وهووم خموور  الملوود فووإبي يلحقمنووه  وأمووا ،معس

خمووور  الملووود يمجوووب االموووت راء يف اجلملوووة واموووتل ما مووو  موووا نووور  مووو  فعقملووومً: ا  ووول أً 

ا معأ  إً شاء اهلل يف  له.  ذلك أمرس

 طهمر "يقمل: 
ٍ
 أب ال ي   االمت راء إال باهناء البهمر. " برتء

واملوووووراد باالموووووتررتر إزالوووووة ح وووووي ا وووووار  مووووو   االموووووتررتر،وهوووووم  حرووووور "" أو ل: يقوووووم

وهووض الفقهوواء  للح وي،وأمووا االمووتررتر فهوم إزالووة  ، االمووت راء قل وا: إزالووة ا وار   ال و علني،

رمر بحرووار  ونحمهووا إال رمحهووي اهلل  عوواه بأنووه إزالووة  للح ووي  نووه ال يم وو  الموورم أً ي ووت

: إنه إزالة  للح وي  نوه مو  بواب التخفعو  ومو   ، لهوي ق   ء  م  ال رم يف  ولذلك قالما

 باب التع ري م  اهلل جل وه  ل ا.
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ال وكلوور ه وودهي اهنوواء   ال وواس يف ا موومال ووحابة رىلووماً اهلل هلووعهي هنووا  ممووولووذلك 

ا حعو رت اهنواء  بعوي ال واس  و  أو إنوورت هوم م ووع  ه وود  قلوع س،أنووه إنورت كواً االموتررتر م وووهس

فقوووووالما  هوووو هرت،فووووأت  هووووودد  موووو  ال ووووحابة كبلحووووة وه ووووود اهلل بوووو  هموووور ريض اهلل  اهنوووواء،فقوووود 

.  لل اس: امترمروا وال   ت رما

 بال د ،ولم  ً املرء إذا رأ  ال اس قد أهرىلما ه  م ٍة م احٍة فإنه يأهرها هلي 

ولذلك ه اك هلا نأا ر وقد  ال هي،فعم عمً م  بعي ا شعاء ن عةس م   عبعل احل ي 

 لأ  
ٍ
أطال هلعه ال ع   قي الدي  يف أكلر م  ممىل  يف بعاً هذا ا  ل وهم اإللتا  بيشء

 وم ه هذه امل ألة.، ال اس أنه لعت بم وع 

ووا االمووتررتر  اهنوواء،فاملق وومد أً االمووتررتر جووا ت  ولووم وجوود اهنوواء ولووم كلوور  بوول إنووه أحعانس

وا  للمممومس،أفضول مو  االموت راء ومو ت لي ه هوا بعود قلعول ونا وةس  فوإً املممومس أحعانس

ن وووووحه بعوووووي أهووووول العلوووووي بوووووأً ي وووووترمري  ً االموووووتررتر إزالوووووة للح وووووي فع قووووو   ء  مووووو  

 ال رامة.

 يع ي امترمر بحرٍر طاهٍر م اٍح م قي. ٍر "" أو حرٍر طاهقال: 

  الغالوووب حلوووديذ مووولرتً وإال فإنوووه جيووومز االموووتررتر بغووووري نووور  خمووور " حرووور "قملوووه: 

امل اديوول التووي  تيوول واملق وومد  ا موومر،احلروور كووال اب وا  ووب وامل اديوول وغووري ذلووك موو  

فهوم نور   ه ها،وأما امل اديل التي ال  تيل كاحلرير وغريه ف  شك أبا غري نافعة وم ت لي 

 خمر  الغالب.

ا  " طاهر "قمله:  ا لعبهر غريهي  ً ال رت لعت طاهرس ف بد أً ي مً هذا اليشء طاهرس

ا وهذا بإ اع أ  هل العلي.يف نف ه بل ربرت لمث املحل ف بد أً ي مً طاهرس

وووا احلرووور ف بووود أً  ا و  ووومل أ ضس وقووومل كلموووة طووواهر   ووومل اهنووواء البووود أً ي ووومً طووواهرس

ا. ا يف االمت راء واالمتررتر معس  ي مً طاهرس
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ووا  " م ووواح "قملووه:  وووا وكوووذلك ي ووومً مأذونس بمحووورٍ   إنوووه لوووعتفقملوووه  بوووه،أب أنوووه لوووعت  رمس

وأمووا غووري امل وواح  جيوومز،لعت ووني ب ووا أً املغ وومب واملرسووو  ونحمهووا ولووم كوواً موو  حرووارٍ  ال 

فروووواء شووووخص   معووووني،الووووذب غووووري مووووأذوً بووووه ف ووووأً ي وووومً املوووورء قوووود جعوووول ن وووو سا المووووتعرتٍل 

 يف االمتعرتل اللاا.ف قمل: ال جيمز  نك أف د ه  به،فامترمر 

ف قووومل: أف وووده هوووهلل  بوووه،فأنووذه رجووول فاموووترمر  لل وووب،موول س نقووومل: جعووول شوووعرسا إنووواءس 

" أً كل ما بي ه ه فإنه يقتيض وقاهد  ا كرت ذكرنا ق ل قلعل قاهد  الفقهاء  جيمز،ال اس ال 

ا ل فٍة م ف لٍة ه ه   ."الف اد ما مل ي   مترهس

واإلنقووواء إموووا أً ، أب البووود أً ي وومً اهنووواء والبوود أً ي ووومً احلرووور م قعسووا  " م وووق "قملووه: 

لفعوووول ف ووووعأ  بعووود قلعوووول ول وووو  فأمووووا اإلنقووواء يف ا اآللووووة،وإمووووا أً ي ووومً يف ، ي ووومً يف الفعوووول 

ي  ً املحوول أوالس بامووتعرتل اهنوواء ي وومً بوأً يعوومد امل وواً ن وو سا كوورت كوواً  فاإلنقوواء ه ووا، نوذكره

فوإذا هواد ن و سا بعود اهنواء فإنوه حع روٍذ ي و    رطمبوة،هوذر  فإنوه ي ومً فعوه  إذا جاء فعوه بومل  أو

. ا  طاهرس

وأمووووا  ه ووووه،قوووود ال ي ووووتبع  املوووورء إزالتووووه فهووووذا معفووووم  أنووووه البوووود أً ي قوووو   ء ،  كوال شوووو

ووا  هبووا،اإلنقوواء باحلرووار  ونحمهووا فهووم أال ي قوو  بعوود امووتعرتل احلرووار   ء  يم وو  إزالتووه  قبعس

ولووذلك هوور  الفقهوواء االمووتررتر بأنووه إزالووة ح ووي ا ووار  ومل يقملووما إنووه إزالووة   ء،مووع ق  

ه بعع عه ل  ه يعف  ه ه إذا م   بحرٍر ونحمه. ا ار ،  فقد ي ق  أثر  يرا

فوإً بقوي أثور  ال يم و  إزالتوه باحلرووار   باحلرووار ، ً املق ومد إزالوة كول موا ال يوتال إال 

 وال يلتمه اهناء. ه ه،فإنه يعف  

ا هذا موا يتعلوق  وأموا اآللوة فاآللوة إنورت يت ومر اإلنقواء يف احلروار  ونحمهوا وال  بالفعول،إذس

 فاهناء دا رتس م ٍقي  ً ا  ل يف اهناء التبهري. اهناء،يت مر يف 
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ً ي ق  أثر ال يتيله إال اهناء وال جيتم أقل م  ث ث م حات  عي  فاإلنقاء باحلرر ونحمه أ

 .........................................................كل م حة املحل

 

ف وول مووا كوواً أملووت فإنووه ال  أملووت،مووا كوواً  يفاآللووة البوود أً   وومً م قعووةس وه ووت امل قوو

وووووا  وال  ال وووووفماً،فووووو  ي ووووو  االموووووتررتر بالتجوووووا  وال برنووووواٍ  وهوووووم  كالتجوووووا ،ي ووووومً م قعس

معك  املحوول وإنوورت هووي مل وواء  ي  قوو وال بغريهووا موو  ا شووعاء ال اهمووةي  بووا ال يم وو  أًبرسووا

 غري م قعة.

فاإلنقاء باحلرر ونحمه أً ي ق  أثر ال يتيله إال اهناء وال جيتم قال ال ع  رمحه اهلل: "

 ."أقل م  ث ث م حات  عي كل م حة املحل

 بدأ يت لي ه  اإلنقاء ال  ذكر ه ق ل قلعل نععد برسهه.

إنقووواء  باآللوووة،ولوووعت  بالفعوول،فقووال: اإلنقووواء إموووا أً ي وومً باهنووواء ه وووا يووت لي هووو  اإلنقووواء 

أً ي قو  أثور   ال رامة،قال: أً ي ق  أثر  م  هني  بالفعل،وإنرت اإلنقاء  مل اء،اآللة أال   مً 

الوذب بمع   أنوه ال يم و  إزالتوه باحلروار  أو هبوذا امل وديل  اهناء،أب م  ال رامة ال يتيله إال 

  .خدِ امت  

 " وال جيتم أقل م  ث ث م حات "ثي ذكر رشوطسا أنر  متعلقة باالمتررتر فقال: 

فقووةس هنووا رو  اإلمووا  أمحوود موو  حووديذ  وقوود هووض امل وو   رمحووه اهلل  عوواه بامل ووحات مما

فلعم   »جابر ب  ه د اهلل ريض اهلل ه هرت أً ال  ي  هلل اهلل هلعه وملي قال يف امل ترمر: 

 .«م حاتث ث 

ا  خمتلفة،ي مل امتعرتل ث ثة أحراٍر  ،«م حاتث ث »وقمله:  ا ك وريس ا واحودس أو حرورس

ا أو قبعووة القوورتج  بامل ووحة،فوودل ذلووك هوهلل أً العووض   شوعب،لوه ثوو ث  فوإذا كوواً احلروور ك وريس

فها،ك ري  هلا أطرا   متعدد  فإنه جيمز امل   يف   .فالعض  بامل حات امل ف لة أطرا

 هذه امل ألة حتتا  إه  ف عل: كل م حٍة املحل " "  عيقال: 

 : جيب أً نعلي ما املراد باملحل .أوالس 
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 املحل .ثي ن تقل بعد ذلك كعفعة  عمعي 

 ثي ن تقل بعد ذلك إذا جاوزت ال رامة املحل.

وقوالما: إً أق و موا ي ول  ال ومل، ول نورو   ا ورو ،املراد باملحل يف ال مل هم  ول 

  م ت لي ه ها بعد قلعل.وجاوز املحل قد فإً جاوز احل فة فع مً  احل فة،إلعه املحل هم 

فعم   ال فحتني دوً اإللتوني هوذا  وال فحتني،وأما يف الدبر فإنه ي مل الدبر نف ه 

ذلك يلوووت  م ووو  لوووو بالعوووذر ،هوووم املحووولي  ً ال وووفحتني يغلوووب هوووهلل الأووو  دا ووورتس أً  تلمثوووا 

ا هذا مع   املحل. فقط،مل فإنرت يم   الق ل وأما ال  باحلرار ،ال فحتني هامةس   إذس

وي دأ م  املحل الذب أقل ال  نرامة،ا مر اللاا: أنه يعي املحل كام س وإً مل     فعه 

ف بوود أً يعووي املحوول كووام س وال  اللوواا،يمجود فعووه  ء ثووي ي تقوول إه مووا بعوودهي  نووه ربوورت لوومث 

 ف بد م  امل  . يلها،يتي في بمىل  احلرار  ههلل ال رامة فقط ثي 

أو القبو  هوهلل فو  ي فوي وىلو  القورتج  اإلمورار،ا مر اللالذ: أنه البد م  امل   وهم 

 البد م  امل   وهم اإلمرار. ،ال رامة ثي يرفعها كحال الترفع  

بووووووو : أً ال راموووووووة إذا جووووووواوزت املحووووووول بوووووووأً جووووووواوزت احل وووووووفة يف ال ووووووومل أو  ا مووووووور الرا

 ي ع االمتررتر بل البد م  اهناء. ال فحتني يف العذر  فإنه ال

" إذا جاوزت ال رامة املحل ف  ي ع نذ هذه القاهد  ومعذكرها امل    بعد قلعل 

 ."وال جيتم إزالة ال رامة بغري اهناء 
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 ................................... و  ه كاٍ  ،  واإلنقاء باهناء همد ن منة املحل كرت كاً

 

 م قعسا؟ما مع   أً ي مً املرء قد امت ر  باهناء امت راءس  واإلنقاء باهناء "" قال ال ع : 

ه ن ووووو سا أب ذه وووووت ال راموووووة : ال ووووومل ومع ووووو  كمنووووو ن ووووو سا،قوووووال: أً ي ووووومً املحووووول قووووود هووووواد 

 ن وووومنة املحوووول بووووتوال لووووعت املق وووومد رطمبووووة اهنوووواء وإنوووورت رطمبووووة،وإال فاهنوووواء فعووووه  العوووذر ،و

  مً ن  ة إال البفل فإً س إال ا طفال معلم   أً ال    وغالب ب  ال االبارم هلعه ، 

 فإً ذهاب هذه الرطمبة املمجمد  هم الذب ي مً به اإلنقاء. العامة،فعه الرطمبة 

 يع ي كرت كاً ق ل ذلك . " كرت كاً "قال: 

 ن تفعد م ها أمري :  " همده ن  سا "وقمل امل    

ووووا لوووو عي امل  االمووووت راء،تووووأنري  أنووووه ال يلووووت  العوووودد يف ا موووور ا ول: أً التحقعووووق ن فس

 وال وووو عة،العوووودد ال يلووووت  يف االمووووت راء وإً كوووواً بعووووي املتووووأنري  اشوووو   العوووودد كالل ثووووة 

 الل ثة كاملمفق وال  عة كاملتأنري .

بووول كوووول غ ووووٍل يتيووول ال رامووووة ويععوووود  العوووودد،وال وووحع  أً االمووووت راء ال ي ووو   فعووووه 

 املحل ن  سا فإنه ي مً امت راء.

 ومل يقول بم وو ي  ً بعوي ال واس يأو  أنووه 
ٍ
امل وألة اللانعوة: أً امل و   قووال: إزالتوه بورتء

فوإذا مور اهنواء هوهلل  وحوده،إنورت ي فوي اهنواء  بو ز ،البد م  اهناء م  امل   بالعد ونحمه ولوعت 

 ال رامة يف املحلني وزالت ال رامة وهادت ن  ة كرت كانت فإنه معفم.

 وودد يولووذلك  شووك،ومووا ال يووتول باهنوواء كالرا حووة ربوورت وغووري ذلووك فإنووه يعفوو  ه ووه وال 

  ووحع ،أو  أً العوور  ي قول ال راموة مور  أنوور  إه الل واس فهوذا غوري ال واس حعو رت ي بعوي

 فإً كل هذا معفم  ه ه.

وال ويعة  بوالأ ،ال يلت  العقني  ن ا متع ودوً  " و  ه كاٍ  "ولذلك يقمل امل   : 

 م  عة  ههلل الأ . كلها
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 ..............................فإً ه ت كره ، وي   االمت راء باحلرر ونحمه ثي باهناء 

 

وي وو  االمووت راء بوواحلرر ونحوومه ثووي باهنوواء فووإً ه ووت كووره وجيووتم قووال امل وو  : "

 ."أحدمها واهناء أفضل

 بدأ يت لي امل    يف قضعة االمت راء واالمتررتر أ رت أفضل.

  .إً أفضل ا مري  أً جيم  بني االمتررتر باحلرار  ثي اهناء فقال:

ودلعوول ذلووك أً أهوول ق وواء أث وو  اهلل هووت وجوول هلووعهي بووأبي  اهنوواء،فع وودأ باالمووتررتر ق وول 

 االموت راء،أب ه ود  باهناء،فلرت مرلما ه  ذلك قالما: كانما يت عمً احلرار   املتبهري ،م  

ومووا بقووي بعوود ذلووك فإنووه  ،فوودل هووهلل أً ال وو ة أً ي وودأ املوورء باالمووت راء لعتيوول جوور  ال رامووة

 وهم الذب كاً يفعله أهل ق اء. البهار ،وهم ا تي يف  وا تي،هذا هم ا كمل  باهناء،يتله 

 كره؟هناذا قال  كره،أب بدأ باهناء ق ل إزالة ال رم باحلرار  فإنه  " فإً ه ت "قال: 

برت لم امتعمل اهناء ومل يتل ال رامة كلها فإنه حع رٍذ قود  تيود ال راموة هو   لهوا  نه ر

 هذا م  جهة. كره،و تعد  املحل املعتاد ولذلك 

 هلوووعهي،التووي كووواً يفعلهوووا ال ووحابة رىلوووماً اهلل  موو  جهوووٍة أنووور   نووه خمالفوووة  لل وووفةو

املورء باهنواء فقوط ثوي جيفو  املحول وأموا أً ي وت ري  -وانت ه هلوذه امل وألة  -وأما أً ي ت ري 

ا  فلووعت للمحوول بم ووديل ونحوومه  بوواب إزالووة ال رامووة وإنوورت غفعوو  موو ولووعت لووعت امووتررترس

 .ا م ره

ا هووذا غفعوو   كوورت فعوول ال  ووي  ووهلل اهلل هلعووه وموولي حعوو رت  مىلووأ هلعووه  هووذا لووعت امووتررترس

أهضواءه مو  المىلومء   بم ديٍل فلي يرده كرت يف ال وحعحني أب جفو  ال    وال    ثي أ  

فلعت هذا م  االمتررتري  نه ذه ت ال راموة كلهوا فو  ي وم   بامل ديل،يف العدي  وغريها 

ا، فحع روووٍذ  ، اهنوواء،بعووود مووو  ال رامووة الوووذب كرهووه العلووورتء أً يووأ  باهنووواء وي قوو   ء   امووتررترس

 ي تخد  احلرار  بعدها هذا هم امل روه.
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 .......... وي ره امتق ال الق لة وامتدبارها يف االمت راءتم أحدمها ، واهناء أفضل ، وجي

 

با فووا  أهووول العلوووي وهوووم إ ووواع  متووأنر باإل ووواع  وأموووا موووا ح وووي هووو   "وجيوووتم أحووودمها  "قووال: 

مجعهووه فوإبرت ريض اهلل هوو هرت طلحوة ريض اهلل ه ووه وابو  هموور أنوه ال جيووتم إال االموتررتر فقوود مو ق  

ً جوومازه وإنوورت أ هووركانوو ذلووك لأوو  ال وواس أنووه غووري م وووع  كوورت فعلووت ها  ووة ريض اهلل ه هووا  ا ا يريووا

ً ريض اهلل ه وووه حعووو رت  ووو  ال ووو ً اس أنوووه جيوووب قرصووو ال ووو   يف ال وووفر ، وهووولرت ف انوووت ها  وووة وهووولرت

ً ال وو   يف ال ووفر موو  إقرارمهووا أبووا موو ة  وهووي غالووب فعوول ال  ووي  ووهلل اهلل هلعووه  ريض اهلل هوو هرت يووترت

 وهذا م  باب الت  عه والتعلعي. نه جيمز إكا  ال    ،عر  ال اس أوملي ل ي ي

 اهناء أفضل م  االمتررتر وحده وإال فإً اجلم  بع هرت هم ا فضل. " واهناء أفضل" قال: 

ويف مع اه االمتررتر ومو  بواب  "وي ره امتق ال الق لة وامتدبارها يف االمت راء  " :ل قا

 معأ  ب  ه  امتق ال الق لة ب مل أو غا ط. كرت أوه ه د قضاء احلاجةي  ً ال  ي 

 ي وووتدبرها،وب ووواءس هوووهلل ذلوووك فوووإً املووورء إذا كووواً يريووود الت ووومل فإنوووه ال يتروووه إه الق لوووة وال 

 ي وووووتدبرها،وكوووووذلك إذا أراد الغوووووا ط فووووو  ي وووووتق ل الق لوووووة وال  الت ووووومل،حتووووو  لوووووم كووووواً يريووووود 

 ملَ؟واالمت راء ملله 

 ووور  م ووه  ء  مووو  ال روووم ف امووب أال ي وووتق ل الق لوووة  ً املوورء ربووورت مووو  االمووت راء قووود 

فوإً ال وومل  ا وو ء،ح مهووي ه وا ملوول ح مهوي يف و اهنأنوة،هوذا موو  بواب   تيوول املأ وة   تيوول و

 اً.ع ا ط إنرت ي ره يف الفضاء دوً ال ه اك يف ا  ء والغ

الفورع ي ومً أىلوع  مو   أىلع ،ف ذلك االمت راء  نه مقاس  هلعه واملقاس ي مً 

إذا كووواً املووورء يف ق لوووة واموووتدبارها لل  ذلوووك فإن وووا نقووومل: ي وووره االموووتق الوب ووواءس هوووهلل ا  ووول،

 يف ن ء.
ٍ
 فضاء

  اهلل ه وه أنوه رقو  هوهلل بعوت حف وةوأموا إً كواً يف ب عواً فعرومز حلوديذ ابو  همور ريض

ل فود ال ع ة،ريض اهلل ه ها فرأ  ال  ي  هلل اهلل هلعه وملي يت مل م تق ل الق لة م تدبر  

ا لآلنر.وهذا احلديذ خم    ال  عاً،ذلك ههلل أنه جيمز يف   ص  للحديذ ا ول ولعت نامخس
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 ..................................................وسر  االمتررتر بروٍث 

 

مماء كاً الروث م  مأكمل حلٍي أو م  غري مأكمل  " وسر  االمتررتر بروٍث "يقمل: 

فوو  ن أوور إه طهار ووه بوول ل منووه  طوواهر،موو  مووأكمل اللحووي كووروث ال قوور وغووريه وهووم  اللحووي،

ووا، ء  كووواً مووو  مووأكمل حلوووٍي أو مووو  غووريه مووو  معتوووٍة أو  روثس  موووذكا ،وكوووذلك العأوووي والعأووي موووما

.  فاجلمع  فعه حرا  

أب بوووووالروث  ،«هبووووورتال   وووووت رما »ودلعوووول ذلوووووك أً ال  وووووي  وووووهلل اهلل هلعوووووه ومووووولي قووووال: 

ن ي م   فإبا»والعأي  واحلديذ يف م لي م  حديذ اب  م وعمد ريض  ،«اجل طعا  إنما

 اهلل ه ه. 

فاملق ومد أً الوروث والعأووي ال جيومز االموت راء هبوورت ل هوي ال  وي  ووهلل اهلل هلعوه وموولي 

والوودلعل هووهلل أنووه ال  ذلووك،وقوود ذكوور امل وو   أً موو  امووت ر  بووروٍث أو بعأووٍي فإنووه ال جيت ووه 

 ث ثة أممر:  -ال رامةيععد االمت راء وإً ذهب هني بمع   أنه جيب أً -جيت ه 

ا موور ا ول: بووي ال  وووي  ووهلل اهلل هلعوووه وموولي وال هوووي يف ا  وول يقتيضووو ف وواد امل هوووي 

 فمجمده كعدمه. ه ه،

ب وورتل  ووفة وإزالووة احل وي إنوورت  ل وت  للح وي،ا مور اللوواا: أن وا قل ووا إً االموتررتر إزالووة  

بخووو   إزالوووة العوووني ،  وووي احليل وووت بوووه إزالوووة ال املتابعوووة لل  وووي  وووهلل اهلل هلعوووه ومووولي وموووا ال 

 باهناء فقد يت اهل فعها.

ا مووور اللالوووذ: أنوووه قووود جووواء يف بعوووي روايوووات احلوووديذ أً ال  وووي  وووهلل اهلل هلعوووه ومووولي 

 .«رال  به  »ويف رواية:  ،«نرت  »ويف رواية:  ،«ركت  إبا »قال: 

وهذا نص  م  ال  ي  هلل اهلل هلعه وملي هوهلل أً االموتررتر بوالروث والعأوي ال جيوتم 

فعم ووو  املحوووول  ال راموووة،ولوووم زال هوووني  بحروووار ،بووول جيوووب هوووهلل املووورء أً يععوووده بعووود ذلووووك 

 بل ث حرراٍت.
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 ...................وهأي وطعا  ولم ل هعمة فإً فعل مل جيته بعد ذلك إال اهناء

 

 عوا  الغوري موأكمل لآلدموي أو ا نعوا أب ببعاٍ  مأكمل آلدميي  ً الب "" وطعاٍ  قال: 

فقوووود ي وووومً بعووووي ال  تووووات  أكلهووووا ال هووووا ي نعوووور  هووووذا اليشووووء وجيوووومز  بووووه،جيوووومز االمووووتررتر 

  ات.ااالمتررتر بال  

واإلن وووواً مووووأممر  بووووإكرا   غووووريه،فاملق وووومد بالبعووووا  الووووذب يأكلووووه ال وووواس ويف ووووده هووووهلل 

 ي  ً يف ذلك كض ويف ذلك إف اد  ههلل غريه.ال عمة وهد  اإلهانة

كوورت رو  ا و ل هوو   الفقور،  أكلوور مموا   وو  هلعوه موو  رَ امل ولي إنورت   وو  هلعوه موو  ا َو

  يف رَ ما الفقر أن   هلع ي ول   أن   هلع ي ا َ »همر ب  ا باب ريض اهلل ه ه قال: 

 .«املعع ة

فاإلن اً إذا   ض وأتته ال عمة فرصفها يف غري وجهها وبذهلا يف غري م ابا فهوذا الوذب 

وووووا يأكلووووووه آدموووووي  أو ستاجووووووه هبعموووووة موووووو  ا نعوووووا  فووووووإً يف  هلعووووووه،  ووووو   فالبعوووووا  إذا كوووووواً   مس

ا غووري  توواٍ   إف وواد،االمووتررتر بووه  وأمووا مبلووق البعووا  فعروومز االمووتررتر بوواملل  إذا كوواً كلووريس

 إلعه.

عي ال اس امللو  يف ال ومارع فعأنذونوه كورت يأنوذوً الو اب فه وا جيومز االموتررتر بوه ب

 وه ذا.

 كرت م ق.  "ولم ل هعمة " قال: 

يع وووي مل جيوووت يف ذلوووك إال اهنووواء ف بووود أً  "فوووإً فعووول مل جيوووته بعووود ذلوووك إال اهنووواء " قوووال: 

:  أنور ،وال جيمز له أً ي ترمر بحروار   باهناء،ي ت ري بعد ذلك  وال و ب يف ذلوك قوالما

ف بود مو  الرجومع إه  نروم،وال ،  م نه لم امترمر بحرار  أنر  فإً احلرار   تيل ال ر

 اهناء و نه نال .

 مغ وومٍب ونحوومه فإنووه 
ٍ
وكوذلك ألحقووما بووه كوول مو  امووترمر بمحوورٍ  كموو  اموترمر بوورتء

 جيب هلعه أً ي ت ري باهناء. 
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 (1كتاب الطهارة ) -املقدمة 

وكذلك ال رت  االمت راء ل ل نار  إال الباهركرت لم  عد  ا ار  ممىل  العاد  وجيب 

ا ال رط سا  ........................................الذب مل يلمث كرت لم نر  ياب س

 

مو ق مع وا أً ممىلو  العواد  هرف وا  " كرت لم  عد  ا ار  ممىل  العواد " قال ال ع : 

فوإذا زادت ال راموة  احل وفة،حدها ق ل قلعل وهم ممىل  الدبر وال فحتاً ويف الق ول هوي 

ال جيووووتم يف  اجلمعوووو ،هوووو  هووووذا املحوووول فإنووووه ال جيووووتم االمووووتررتر ال يف املحوووول وال فووووعرت زاد يف 

 املحل وال فعرت زاد بل جيب يف اجلمع  غ له باهناء.

 ."وجيب االمت راء ل ل نار  إال الباهر " يقمل ال ع : 

: كوالري  فوإً  االمت راء جيب ل ل نوارٍ  مو  ال و علني إال البواهر وملوال البواهر قوالما

 الري  طاهر   وملاله الملد.

ا  "وال رت الذب مل يلمث املحل " قال:  ا أ ضس  ر  م  ، وم  الذب كرت لم نر  ياب س

وأ ول نلوق اآلدموي  اآلدموي،أ ول نلوق ي  نوه  ال  علني وهم طاهر  ال جيوب االموت راء م وه

 ورطمبات املرأ .امل ي م  الرجل، أمراً: 

طوواهر    للمىلوومء،ناقضووة   لووذلك يقوومل فقهاؤنووا إً رطمبووات املوورأ  هووي طوواهر   ول  هوواو

 بووا أ وول نلووق اآلدمووي وقوود كوواً ال  ووي  ووهلل اهلل هلعووه وموولي ي وو  يف ثمبووه وفعووه أثوور  وهووذا 

وكاً ي   فعه وحت ه ها  ة بأرفها ومعلم  أً  باملرأ ،ا ثر ي مً م  انت   ماء الرجل 

 فدل ههلل أنه طاهر. يبهر،احلك بالأفر ال 

املووورأ  وهووووي رطمبووووات فرجهووووا طوووواهر  لع ووووت  موووو  فم وووي الرجوووول وأ وووول نلقووووة اآلدمووووي

ا ال يلت  االمت راء م ه. املرأ ،ول  ه ناقي  م   ب ر ة،  وما كاً طاهرس

وا ال رط سوا ، " " وكذلك ال رت الذب مل يلمث قال:  مو ق مع وا احلوديذ وكرت لوم نور  ياب س

 يف ذلك.

 وملي وبارك ههلل ن ع ا  مد وههلل آله و ح ه أ عني.و هلل اهلل 

 


